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SANEPAR INVESTE EM INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA
Programa abrange empregados, fornecedores, prestadores de serviço
e todos que atuam em nome da empresa
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Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) implantou no final de 2019 o Programa de Integridade,
reunindo normas e procedimentos para prevenção,
detecção, monitoramento e resposta aos atos lesivos
previstos na legislação, em especial à Lei Anticorrupção.
A Companhia quer que todos os empregados atuem de
forma ética e transparente nos negócios, afastando condutas inapropriadas.
“É um grande desafio fazer gestão em uma empresa de
economia mista com mais de 7 mil empregados, atuando
em 346 municípios. Temos alcançado eficiência na gestão e excelentes resultados. Somos exemplo para o país
e motivo de orgulho para o povo do Paraná, e seguiremos
assim, de acordo com o que entendemos como conduta
ética e íntegra”, disse o diretor-presidente Claudio Stabile.
O Programa de Integridade da Sanepar foi aprovado
pelo Conselho de Administração da Companhia em novembro de 2019, e lançado em dezembro. Ele se aplica a
todos os agentes de governança, empregados, estagiários,
aprendizes, prestadores de serviços alocados fisicamente
nas dependências da Sanepar ou atuando em nome dela,
servindo de referência para fornecedores, empreiteiros,
prestadores de serviço em geral e demais parceiros de
negócios.
Compõem o programa a governança e o ambiente de
gestão, a análise de riscos e o ambiente de controle, os
instrumentos de integridade, a comunicação e o treinamento, a gestão da consequência, e o monitoramento
do programa. O programa pode a qualquer momento ser
ajustado para corrigir pontos falhos ou para atender uma
nova legislação ou outro novo procedimento da empresa.
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Osmar de Araújo Gomes
Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná - SINDAFEP

Um fisco eficiente e cidadão
garante investimento
para a população

M

uitos se perguntam por que os Auditores Fiscais do Estado do Paraná se
comprometem em premiar as boas práticas de gestão pública. Essa é uma
questão que me arrisco a responder nessas breves linhas. Nós, Auditores
Fiscais, somos os responsáveis pela arrecadação do nosso Estado e pagamos um
alto preço pela coleta dos impostos, já que a sociedade espera e merece o retorno
desses recursos em forma de benefícios à população.
Em tempos de alta cobrança de eficiência no setor público, as nossas atribuições também aumentaram. Hoje a nossa responsabilidade não é só de arrecadar,
mas de garantir que a eficiência do Fisco retorne como investimento para os cidadãos. Ainda que não seja nossa obrigação constitucional fiscalizar a aplicação
desses recursos, nós a fazemos pelo viés da cidadania, compromissados com um
mundo melhor. Acreditamos que o Prêmio Gestor Público Paraná é um caminho
Se é nossa missão construir um
em direção a essa nova realidade.
Paraná desenvolvido, próspero
Em um cenário pintado como trevas,
o PGP-PR nos mostra que há luz. Inspira,
e bom de se viver, o Prêmio Gestor
valoriza e engrandece aquilo que é bom.
Público é um grande passo
Assim, confiamos que um outro mundo é
possível e que a formação dele já está em
no sentido de cumpri-la
curso. O nosso legado é fazer parte dessa
construção e fomentar as boas práticas
de gestão municipal. Organizados em torno da entidade que nos une e nos representa, o Sindafep, temos a certeza de que iniciativas como essa nos realizam como
cidadãos.
Com muita alegria, podemos afirmar que hoje a premiação já é reconhecida por
deputados, prefeitos e governador. Aliás, todos que conhecem, enaltecem o Prêmio
Gestor Público Paraná. Uma premiação que abre portas à nossa classe, agregando
prestígio e respeito nas esferas mais importantes. Mais que um projeto, essa é uma
herança e um exemplo que, com orgulho, deixamos para nossos filhos e netos. Se
é nossa missão servir e construir um Paraná desenvolvido, próspero e bom de se
viver para a geração presente e para as gerações futuras, o Prêmio Gestor Público
Paraná é um grande passo no sentido de cumpri-la.

Osmar de Araújo Gomes

Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais
da Receita do Estado do Paraná - SINDAFEP
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ANO RECORDE
PGP-PR 2019 tem maior
número de inscrições da
história e se consolida
como uma das premiações
mais importantes de
gestão pública no Brasil
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7
EDIÇÕES

A

cada ano que passa, cresce
o reconhecimento institucional e a credibilidade
do Prêmio Gestor Público

Paraná. Vários fatores convergem
nessa direção. Somada à metodologia científica de análise de projetos
e ao trabalho criterioso de centenas
de auditores fiscais, colaboradores
e parceiros envolvidos no PGP-PR, há um cenário social no qual
a gestão pública é colocada em xeque: cada vez menos recursos para
trabalhar e mais cobranças dos cidadãos, ativos em redes sociais e

265
PROJETOS

PREMIADOS

185
MUNICÍPIOS

PARTICIPANTES

904
PROJETOS
INSCRITOS

zer melhor, e com menos recursos,
torna-se imperiosa e compõe o espírito do nosso tempo.
Foi nesse contexto e com a

nasceu o PGP-PR em 2013. Ao longo dos anos, o Prêmio já soma mais
de 900 projetos homologados de 185
municípios paranaenses. Em 2019,
a premiação bateu recorde, com
208 projetos inscritos de 82 cidades, consolidando-se como uma das
premiações mais importantes desse
segmento no Brasil.
Depois do longo e criterioso processo de avaliação de projetos, chegou o tão esperado dia da premiação.
A Cerimônia de Encerramento da 7ª
edição do PGP-PR, realizada no dia
12 de novembro de 2019, na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP),

ultraconscientes de seus direitos.
A atitude de inovar, fazer mais, fa-

Prefeitos exibem seus prêmios
no encerramento da 7a edição
do PGP-PR, na ALEP.

"Eis um trabalho
muito gratificante:
procurar boas ações"

coroou 52 projetos de 41 municípios,
reconhecendo-os

como

iniciativas

que melhoram a vida da população e
colocam as cidades paranaenses de
pequeno, médio e grande porte no rol

missão de fomentar esse espírito

Laerzio Chiesorin Junior,

dos bons exemplos de gestão pública

de eficiência no setor público que

Coordenador-Geral do PGP-PR

no nosso Estado e no nosso país.

REVISTA VII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2019 | 07

PRÊMIO

CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Autoridades presentes compuseram a mesa executiva da Sessão Solene.

Principais premiações
Melhor do Ano
A capital do Paraná foi agraciada
com o Troféu de Melhor do Ano pela
execução do Plano de Recuperação de
Curitiba. A iniciativa criou 12 medidas
para assegurar que os gastos públicos
assumissem uma trajetória sustentável,
após diagnóstico comprovar precariedade da situação fiscal do município.

Tema do Ano

Solenidade de Premiação
do PGP-PR foi prestigiada
com a participação de dezenas
de deputados estaduais, prefeitos
e autoridades do Estado
Tecnologia e Inovação

Outros premiados

Localizada na região noroeste do

Na área da Educação, o projeto

Além destes, 13 projetos ganha-

Estado, Ubiratã, com pouco mais de

de Paranavaí que associa tecnologia

ram troféus do Prêmio Gestor Público

21 mil habitantes, recebeu o Troféu de

e ambiente escolar ganhou o Troféu

Paraná pela excelente avaliação. Ou-

Tema do Ano, pelo projeto na área de

de Tecnologia e Inovação por uma

tras 30 iniciativas receberam o Certi-

Urbanismo: “Cantinho Feliz do Brasil

iniciativa que criou o registro de fre-

ficado de Reconhecimento por proje-

entre os Lados do Paraná”. A iniciati-

quência dos alunos por meio de re-

tos que obtiveram ótimo desempenho

va melhorou as condições de bairros

conhecimento facial e implantou o

e 6 receberam a Menção Honrosa,

periféricos com obras de urbanização,

diário de classe on-line, pensando na

concedida aos projetos que, por sua

segurança e embelezamento, promo-

segurança e na frequência escolar dos

excelência, foram contemplados com

vendo a diminuição dos níveis de desi-

alunos.

troféu em edição anterior e foram re-

gualdade social dentro do município e

apresentados, comprovando melho-

incentivando a população a cuidar mais

ria e continuidade nas ações.

de suas residências.
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AUTORIDADES PRESENTES
Na solenidade de premiação, estavam presentes o presidente da Alep,

organizadores desse evento. Nós tivemos mais de 200 projetos inscritos, foram

Nós tivemos mais
de 200 projetos
inscritos, foram
52 premiados que
fazem a diferença
na vida das
pessoas.

52 premiados que fazem a diferença na vida das pessoas. Um projeto muitas

Darlan Scalco, presidente da

vezes simples, mas que busca a qualidade de vida”, reafirmou o presidente da

Associação dos Municípios

Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Darlan Scalco.

do Paraná (AMP).

Ademar Luiz Traiano; o 1º secretário, Luiz Claudio Romanelli; o líder do
governo, Hussein Bakri; além dos deputados Alexandre Curi, Arilson Chiorato,
Artagão Junior, Boca Aberta Junior, Coronel Lee, Delegado Fernando Martins,
Delegado Jacovós, Delegado Recalcatti, Do Carmo, Douglas Fabrício, Evandro
Araújo, Francisco Bührer e Marcel Micheletto; e o desembargador Celso Jair
Mainardi, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR).
“Em nome de todos os meus colegas prefeitos, quero agradecer aos

O QUE FOI DITO
“A cada ano fica mais evidente o reconhecimento e
a credibilidade do PGP-PR, conferida pelos
critérios, pela transparência na execução e,
fundamentalmente, pela qualidade técnica das
pessoas envolvidas nos processos de avaliação e
julgamento dos projetos. Tudo isso, somado ao
empenho dos gestores em desenvolver e
disponibilizar os seus projetos ao crivo público,
garantem o sucesso a cada edição”.
WANDERCI POLAQUINI
Presidente do Sindafep na época da solenidade

“A premiação é motivo de entusiasmo para que venhamos a continuar discutindo e criando práticas permanentes para o bem da nossa sociedade paranaense”.
Dep. ADEMAR TRAIANO, presidente da Alep

“É a 7ª edição de um
Prêmio extremamente
valorizado por conta do
processo criterioso de
seleção dos finalistas.
Essa premiação já faz
parte da tradição de
identificar quem são os
bons gestores públicos
do estado do Paraná”.
Dep. LUIZ CLAUDIO
ROMANELLI,
1º secretário da Alep

"Administrar um município é desafio cada vez
maior. Daí a necessidade
de se reconhecer a gestão
daqueles que transformam o recurso público
em obras e serviços, com
honestidade e retidão."
NESTOR BAPTISTA
Presidente do TCE-PR

“Essa é uma brilhante iniciativa que homenageia
as boas práticas no que
tange à questão moral,
legal e inovadora. Tenho
certeza de que serve de
incentivo para aquele que
recebe o Prêmio continuar lutando por um Estado,
um Município e um País
melhor”.
Dep. HUSSEIN BAKRI,
Líder do governo na Alep

“Os administradores públicos, com competência e
muita criatividade, driblando
limitações orçamentárias
e administrativas, estimulando seus colaboradores e
atendendo à finalidade pública, fazem a diferença para
suas comunidades. Eis um
trabalho muito gratificante:
procurar boas ações”.
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR,
Coordenador-Geral
do PGP-PR

“Quanto mais disseminadas forem as iniciativas que
contribuem para o desenvolvimento dos municípios,
melhor para todos. Bons exemplos sempre
podem e devem ser replicados”.
RAFAEL GRECA, Prefeito de Curitiba
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MELHOR DO ANO
TEMA DO ANO
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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Os Troféus Melhor do Ano, Tema do Ano e
Tecnologia e Inovação são os principais do
Prêmio Gestor Público Paraná.
Após serem criteriosamente estudados
pelos avaliadores, os projetos selecionados
nessas categorias são chancelados por
uma Comissão Julgadora, composta por
instituições apoiadoras e patrocinadores
do PGP-PR. Os principais fatores avaliados
são: inovação, possibilidade de replicação
e relação custo/benefício.
Na 7ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná, receberam essas
premiações os seguintes projetos:

Paranavaí

Ubiratã

MELHOR DO ANO:
CURITIBA | Plano de Recuperação de Curitiba

Curitiba

TEMA DO ANO:
UBIRATÃ | Cantinho Feliz do Brasil entre os Lados do Paraná
TECNOLOGIA & INOVAÇÃO:
PARANAVAÍ | Tecnologia, Segurança e Ambiente Escolar: Relações Indissociáveis
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Plano de Recuperação de Curitiba
CURITIBA

Capital cria plano para que
gastos públicos assumam uma
trajetória sustentável
Com diagnóstico da situação fiscal do município em mãos, iniciativa criou propostas para reverter cenário precário de contas públicas

A

partir de um amplo diagnóstico da situação fiscal
do município realizado em
2017, a prefeitura de Curi-

tiba identificou um cenário extremamente precário nas contas públicas. O
orçamento se resumia a cobrir apenas
despesas obrigatórias, como salários,
benefícios e previdência dos servidores, sem previsão para investimentos
em projetos novos e benéficos para a
população curitibana.
O levantamento também pontuou
outros fatores que contribuíram para
o cenário fiscal crítico da cidade. Entre
eles, o decréscimo das receitas municipais, decorrente da severa recessão econômica brasileira, e a abrupta
queda de 52% dos investimentos públicos entre 2012 e 2016.
Essa situação fez com que Curitiba
fosse lançada à última posição entre
as capitais brasileiras no ranking do
Indicador de Liquidez (IL), elaborado pela Associação Brasileira das

Secretário Vitor Acir Puppi Stanislawczuk, representando o prefeito
Rafael Greca, recebe o Troféu PGP-PR Melhor do Ano pelo Plano de
Recuperação de Curitiba.

“Em um ano, tiramos Curitiba
da lista das piores capitais avaliadas
pelo Tesouro Nacional”
Vitor Puppi, secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento

Secretarias de Finanças das Capitais
(ABRASF), na nova metodologia atualizada estabelecida pela Secretaria

paralisia financeira do município e assegurar que os gastos

do Tesouro Nacional (STN).

públicos assumissem uma trajetória de sustentabilidade.

Para reverter esse cenário, a capi-

As medidas foram encaminhadas pelo prefeito municipal

tal paranaense criou o Plano de Recu-

Rafael Greca para debate e deliberação no Poder Legisla-

peração de Curitiba.

tivo municipal.

Foram 12 propostas de curto, mé-

O secretário de Finanças de Curitiba, Vitor Puppi, co-

dio e longo prazo, destinadas a evitar a

menta a importância do projeto para a reestruturação da
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cidade: "Nós tínhamos um quadro
muito complicado do ponto de vista
financeiro e orçamentário. Apresentávamos dívidas com praticamente todos os fornecedores e não havia
dinheiro para honrar as obrigações
fiscais do ano de 2017. Por isso, elaboramos em três meses um conjunto de
leis e de medidas que ficou conhecido
como o Plano de Recuperação de Curitiba. Entre elas, medidas de ordem
previdenciária: Curitiba foi a primeira
capital a contar com uma previdência
complementar. Estabelecemos mecanismos para pagamento das dívidas.
Modificamos a parte tributária do
município, os nossos principais impostos. Tivemos alterações também
nos planos de carreira que eram muito

Com reorganização financeira,
município aumentou em 65,9%
o investimento em novos projetos

pesados. Resultado: em um ano, conseguimos tirar Curitiba da lista das
piores capitais avaliadas pelo Tesouro
Nacional. Hoje estamos em dia com
os nossos fornecedores e obrigações.
E passamos a investir mais na nossa
cidade”.
O prefeito Rafael Grega enaltece a
iniciativa da premiação que valoriza o
trabalho árduo dos gestores públicos

As medidas trazidas pelo Plano de Recuperação de Curitiba foram posteriormente
convertidas em projetos de lei, trazendo adequações nas leis da área de recursos humanos,
novas políticas de pagamento a pequenos
credores, redução em mais de R$ 76 milhões nas despesas municipais, com renegociação de contratos em áreas como limpeza, informática, transporte e outros. Além disso,
elevaram substancialmente os investimentos do município com um crescimento de
65,9% entre 2016 e 2018. Veja outras medidas:

MEDIDAS TROUXERAM
MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS
PARA O MUNICÍPIO

do Estado: "O Prêmio Gestor Público Paraná é uma louvável iniciativa
do Sindicato dos Auditores Fiscais da
Receita do Estado. Quanto mais disseminadas forem as iniciativas que
contribuem para o desenvolvimento
dos municípios, melhor para todos.
Bons exemplos sempre podem e devem ser replicados e todos sempre
podem aprender com o sucesso dos
outros. Nosso Plano de Recuperação
se tornou um exemplo para o Brasil.
O reconhecimento deste esforço, na
forma de projeto vencedor entre mais
de 200 projetos inscritos de 79 cidades, é uma honra e um estímulo para
Curitiba continuar no caminho do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida para sua população".

• Nova meta fiscal, evidenciando o
compromisso com a seriedade e transparência nas contas públicas;
• Simplificação na cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) e adequação de suas alíquotas;
• Desvinculação da taxa de lixo da
cobrança do IPTU;
• Aumento na geração de créditos
ao município por meio do incentivo à
emissão de notas fiscais pelo programa
Nota Curitibana;
• Fundo de pensão exclusivo aos
servidores municipais, o CuritibaPrev, tornando-se a primeira capital do país a ter
um fundo de pensão para os servidores
municipais;

• Coordenadoria de Projetos de Informação (Copi), com o objetivo de coordenar a implantação e o monitoramento de
projetos estratégicos para a eficiência na
prestação dos serviços;
• Leilão de dívidas municipais, gerando
uma economia de 17,73%, equivalente a
R$ 17,5 milhões;
• Regulamentação dos aplicativos
de transporte, arrecadando mais de
R$ 18,3 milhões ao município.
FICHA TÉCNICA
Município: CURITIBA
Nº de habitantes: 1.751.907 (IBGE/2010)
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Vitor Puppi (41) 3350-8555
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UBIRATÃ: Cantinho Feliz do Brasil Entre os Lados do Paraná
UBIRATÃ

Projeto leva infraestrutura
para bairros carentes
Iniciativa proporcionou aos bairros periféricos obras de urbanização,
segurança e embelezamento

C

om o objetivo de levar obras

parques, academias de terceira idade,

sável pelo projeto, Marcos da Silva

de urbanização, segurança e

sinalização, iluminação e ciclovias.

Retamiro.

embelezamento para regiões

O planejamento urbano se estendeu

A excelência da iniciativa fez com

carentes do município, Ubi-

para outras áreas, proporcionando

que fosse coroada com o Troféu Tema

ratã passou a desenvolver o projeto

maior segurança, redução da crimi-

do Ano: Urbanismo na 7ª edição do

Ubiratã: Cantinho Feliz do Brasil Entre

nalidade e maior usufruto do espaço

Prêmio Gestor Público Paraná. “Para

os Lados do Paraná! Os três aglome-

público.

nós é um orgulho receber um prêmio

rados urbanos das vilas São Joaquim,

“Os pilares do projeto são levar in-

de gestores públicos em projetos, cuja

Esperança e Recife, todos em situação

vestimento para os bairros carentes,

inovação melhora a vida dos cidadãos.

de carência social, foram beneficia-

promover o bem-estar da população e

É um projeto que deu certo e que va-

dos. O projeto melhorou o acesso aos

combater o tráfico de drogas e o nú-

mos dar continuidade. É de orgulhar

bairros e, consequentemente, a auto-

mero de homicídios, aumentando a

toda a população”, afirma o prefeito

estima dos moradores.

segurança pública”, relata o respon-

Desde 2017, Ubiratã passou a se
preocupar com a mobilidade urbana e
iniciou um investimento em calçadas,
acesso para pessoas com necessidades
especiais, pista de caminhada, praças,
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AÇÕES EM COMPROMISSO
COM O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
O município também trabalha para criar
estratégias de governança pública com
vistas à municipalização dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU. Em suas ações, o projeto busca
atender aos seguintes ODS:
• Acabar com a pobreza, em todas as suas
formas, em todos os lugares;
• Garantir acesso à energia barata,
confiável, sustentável e moderna
para todos;
• Reduzir a desigualdade entre os
países e dentro deles;
• Tornar as cidades e assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentáveis;
• Melhorar a urbanização e a
capacidade inclusiva e sustentável
para o planejamento de assentamento
humano participativo, integrado e
sustentável e de gestão em todos os países.

OBJETIVOS EM NÚMEROS
Prefeito de Ubiratã, Haroldo
Fernandes Duarte, recebe o
Troféu PGP-PR Tema do Ano
pelo projeto Ubiratã Cantinho
Feliz do Brasil Entre os
Lados do Paraná.

de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte.
A iniciativa ainda minimiza os impactos da desigualdade social entre
os habitantes, especialmente aos residentes dos três aglomerados urbanos
beneficiados pelo programa. A melhoria nas condições de vida da população
passa também pela valorização do município com a ocupação de espaços de
uso coletivo bem como a conservação de
locais de lazer e de prática de esportes.

Planejamento
urbano gerou
benefícios para
outras áreas,
como redução
da criminalidade
e maior usufruto
do espaço público

• Reduzir em até 70% a
criminalidade até 2030;
• Facilitar o acesso à saúde para
100% da população;
• Viabilizar o acesso à educação
para 100% dos moradores locais;
• Construir 13.000 m2 de calçamento
com pedras poliédricas, pavers e
calçamento ecológico;
• Promover sentimento de valorização,
satisfação ou pertencimento de pelo
menos 70% dos moradores pelo
local em que vivem.
FICHA TÉCNICA
Município: UBIRATÃ
Nº de habitantes: 21.558 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 1,57 MILHÃO
Beneficiados: 1.975 PESSOAS
diretamente beneficiadas
Contato: Marcos da Silva Retamiro
(44) 3543-5918
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Tecnologia, Segurança e Ambiente Escolar: Relações Indissociáveis
PARANAVAÍ

Tecnologia aliada à Educação
melhora ambiente escolar
Programa com ferramenta de reconhecimento facial proporciona maior segurança
e elimina evasão nas escolas de Paranavaí

Aluno faz o reconhecimento facial em escola de Paranavaí.

I

dealizado pela prefeitura de Paranavaí, o projeto Tecnologia,
Segurança e Ambiente Escolar:
Relações

Indissociáveis

apre-

senta a tecnologia como grande aliada da educação. A iniciativa promove
o registro de frequência dos alunos
por meio de um equipamento de reconhecimento facial e otimiza os processos administrativos da escola com
a implantação de um diário de classe
on-line.

Projeto também
melhorou relacionamento entre escola
e família e aumentou
eficiência da gestão
escolar, da sala de
aula à direção

escolar e controlar de forma efetiva
a presença em sala de aula, o projeto
trouxe muitos benefícios no que se
refere à segurança e à permanência
da criança na escola. Também foram
possibilitados maior relacionamento
entre colégio e família, maior eficiência da gestão de sala de aula pelo professor, e melhor controle da própria
gestão da escola como um todo.
Para a implementação do programa, foram disponibilizados 39 cole-

Com o intuito de fortalecer a segu-

tores de reconhecimento facial nas

rança dos alunos, minimizar a evasão

20 escolas de ensino fundamental da
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6,2 mil alunos
e 560 profissionais
da educação
são diretamente
beneficiados

"Vários prefeitos já nos procuraram
por esse motivo, para implementar o
projeto em seus respectivos municípios. Então esse prêmio dá um status
diferente para o programa. O pessoal
percebe que realmente é uma iniciativa séria, que ganha outra visibilidade
graças ao Prêmio Gestor Público Para-

cidade. Com um investimento de meio
milhão de reais, o projeto possibilita
ao professor melhor gestão do tem-

ná”, comenta o prefeito.

Objetivos do projeto

po de aula, sem tirar tempo de ensino
para fazer a chamada, e ainda permite

• Estudar a viabilidade técnica

um controle mais efetivo dos conteú-

para informatização da gestão

dos ensinados em sala de aula, poden-

escolar, aquisição dos equipa-

do inclusive avaliar com mais precisão

mentos e software para gerencia-

a evolução na vida escolar do aluno.

mento da gestão escolar;

A secretária municipal de Educação, Adélia Paixão, afirma que a iniciativa foi crucial para que o município zerasse o índice de evasão escolar:
"Em 2017, quando assumimos a gestão, observamos que Paranavaí contava com um grande número de crianças
que iam para a escola sozinhas. Que-

• Contribuir para otimização do
processo de registro de frequência
e do tempo de aprendizagem na
sala de aula;
• Assegurar o ingresso e a presença do aluno no ambiente escolar;

ríamos oferecer maior segurança para

• Orientar o preparo de merenda

os alunos, permitindo aos pais que

de acordo com o número de alunos

soubessem com certeza que eles es-

frequentes, gerando economia e

tavam no colégio. Por isso, apostamos

menos desperdício;

na tecnologia de reconhecimento facial. O aparelho é conectado à internet,
então os pais conseguem ter o controle se os filhos foram ou não para escola. Se a criança tem três faltas seguidas
ou cinco alternadas, o conselho tutelar
é acionado e entra em contato com a

• Controlar o recebimento de ausências pelo Conselho Tutelar;
• Gerenciar os processos de sala
de aula, bem como os processos
burocráticos da gestão escolar;

família. Isso permitiu que o município

• Promover maior segurança aos

zerasse sua evasão escolar”, explica.

alunos e demais atores envolvidos

Os bons resultados do projeto o levaram a ser contemplado com o Troféu Tecnologia e Inovação do Prêmio
Gestor Público Paraná 2019. O prefeito
de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, relata que a visibilidade da
premiação tem feito com que o município seja procurado por outros gestores públicos interessados na iniciativa.

Prefeito de Paranavaí, Carlos
Henrique Rossato Gomes,
recebe o Troféu PGP-PR Tecnologia e Inovação em
cerimônia na Alep.

TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO, UM CAMINHO
PARA O SUCESSO
A tecnologia é hoje grande aliada dos
processos educacionais, deixando as
aulas mais interessantes e facilitando
diversos procedimentos dentro de
sala. Além disso, ela permite realizar
atividades de forma mais lúdica, interativa e dinâmica até mesmo na hora
de explicar um conteúdo, envolvendo
e dando autonomia aos estudantes.
Outro ponto é que, quando aplicada
corretamente, a tecnologia e a educação promovem uma série de benefícios aos alunos, como, por exemplo:
respeito à individualidade; tratamento
personalizado; estímulo à interação e
aumento da atenção e da motivação.

na educação destes;
• Ampliar a oferta da qualidade da
educação.

Iniciativa fez zerar
o índice de evasão
escolar no município

FICHA TÉCNICA
Município: PARANAVAÍ
Nº de habitantes: 81.590 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 514.636,00
Beneficiados: 6.200 ALUNOS , seus
familiares e 560 professores diretamente
Mais informações: Adélia Paixão (44) 3423-6313

REVISTA VII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2019 | 17

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

MENÇÃO HONROSA
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A Menção Honrosa é um prêmio
concedido aos projetos que, por sua
excelência, já foram contemplados
com Troféu em edição anterior, e na
edição 2019 do PGP-PR foram
reapresentados, demonstrando
melhoria e continuidade nas ações.

Na 7ª edição do Prêmio Gestor
Público Paraná, as iniciativas
contempladas com
Menção Honrosa foram:

Nova Esperança
Guaíra

Santana
do Itararé

Quarto
Centenário

CARAMBEÍ | Carambeí Digital

Carambeí
Matinhos

GUAÍRA | Geo Guaíra
MATINHOS | Protegendo a Vida
NOVA ESPERANÇA | Planta Genérica de Valores de Nova Esperança
QUARTO CENTENÁRIO | Cidadãos do Futuro - Um Novo Olhar para
as necessidades de crianças do município de Quarto Centenário
SANTANA DO ITARARÉ | Programa da Porteira para Dentro
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Carambeí Digital
CARAMBEÍ

Prefeitura investe em
tecnologia para promover
melhorias para a população
Visando planejar, desenvolver e monitorar a tecnologia da informação,
Carambeí investe em 11 servidores virtuais, organiza toda a TI da Prefeitura
e oferece internet para a população de baixa renda

Projeto tornou mais seguros, organizados e transparentes
todos os processos informatizados na Prefeitura
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P

ara tornar os processos mais
ágeis, transparentes e acessíveis, o município de Carambeí, na região central do

Estado, desenvolveu o projeto Carambeí Digital. A iniciativa estruturada com 11 servidores virtuais veio
para resolver os problemas causados
pela falta de backup e gestão de contas
da Prefeitura.
Antes do projeto, cada rede possuía um plano de internet diferente.
Os 200 usuários da rede municipal

Por toda a cidade também foram colocadas torres de wi-fi, fornecendo internet nos locais
públicos, como praças e rodoviária, e democratizando o acesso à informação no município.

não possuíam uma política de TI bem
definida e o setor não tinha controle da quantidade de chamados que

bém foi criada uma estrutura de Rede

atendiam por dia. Além disso, havia

Pública de Internet para as pessoas de

muitos problemas para centralizar os

baixa renda.

arquivos e o lançamento de relatórios

Em 2018, a iniciativa conquistou o

ficava muito lento. A falta de backup,

troféu Prêmio Gestor Público Paraná.

com os servidores antigos, também

Por sua continuidade e melhoria, em

atrapalhava: muitas informações se

2019 o projeto recebeu uma Menção

perdiam. Todo esse processo causava

Honrosa PGP-PR na 7a edição da pre-

grande descontentamento, especial-

miação.

mente nos funcionários do município,
que viam seus trabalhos prejudicados
por conta de um sistema obsoleto.
A chegada do Carambeí Digital solucionou todos esses problemas. Com
o objetivo de planejar, desenvolver
e monitorar a tecnologia de informação, o programa veio para prover
segurança aos arquivos gerados nos
sistemas de gestão da prefeitura e garantir que eles não se percam, além
de melhorar a velocidade do acesso
ao sistema. A partir do projeto, tam-

INOVAÇÃO QUE REVOLUCIONA
Com a implantação de novos sistemas de Tecnologia da Informação, foi possível:
• Fornecer sistemas internos mais rápidos e seguros;
• Interligar a comunicação dos setores, diminuindo custos de telefonia e internet;
• Proporcionar à população o acesso democratizado à internet e à informação;
• Levar internet para os mais de 1.500 moradores da zona rural, dos quais 64% ainda
não tinham acesso a esse serviço.

Prefeito de Carambeí,
Osmar Blum Chinato,
recebe a Menção Honrosa
pelo projeto Carambeí Digital.

FICHA TÉCNICA
Município: CARAMBEÍ
Nº de habitantes: 19.163 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 564.084,84
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Edison Rodrigo
Coelho de Moura (42) 3231-8366
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Geo Guaíra
GUAÍRA

Sistema eletrônico
Geo Guaíra faz arrecadação
de IPTU passar de R$ 5 milhões
Projeto criado para cadastrar imóveis e identificar lotes abandonados
torna cobrança de imposto mais justa

N

os últimos anos, Guaíra

coletados todos os dados físicos dos

entrou para o time das ci-

imóveis: tipo de pavimentação da

dades que sofreram com o

rua, tipo de calçada, postes de ilumi-

crescimento urbano sem

nação, entre outros. Tudo isso auxi-

controle. Cenário que levou o muni-

lia no processo de elaboração de um

cípio, localizado no oeste paranaen-

mapa digital com dados precisos e de

se, a ter dificuldade na administração

utilidade pública, permitindo, assim,

da cobrança do Imposto sobre Pro-

a atualização da base imobiliária do

priedade Predial e Territorial Urbana

setor tributário para a correta co-

(IPTU), sendo o último levantamento

brança do IPTU.

imobiliário do município realizado há

Em 2015, antes de o projeto ser

dez anos. Nesse contexto, a implan-

desenvolvido, o município contava

tação do programa Geo Guaíra possi-

com apenas 13.500 lotes cadastrados,

bilitou a atualização da base de dados

arrecadando cerca de R$ 4 milhões

e o ajuste do IPTU, tornando a co-

com o IPTU. Após a implantação do

brança do imposto mais justa.

Geo

Guaíra,

a

arrecadação

pas-

O programa foi pensado especial-

sou para mais de R$ 5 milhões, com

mente para o controle da cobrança do

14.360 carnês lançados. Atualmente a

imposto para residências construídas

base digital da cidade possui mais de

ilegalmente. Desde a sua implanta-

15 mil lotes cadastrados. O aumento

ção, a arrecadação do IPTU da cidade

da receita possibilitou maior investi-

quase dobrou. Para tornar o projeto

mento em outras áreas do município

eficaz, contratou-se uma empresa

e contribuiu para a melhoria da vida

que realiza visitas lote por lote. Du-

dos cidadãos de Guaíra de maneira

rante esse trabalho de campo, são

direta e efetiva.

Programa foi pensado especialmente
para a cobrança do IPTU de
residências construídas ilegalmente
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A elaboração de um
mapa digital com
dados precisos
permite a atualização
da base imobiliária
para a correta
cobrança do IPTU

Prefeito
de Guaíra,
Heraldo Trento,
recebe Menção
Honrosa pelo
projeto Geo Guaíra.

CONTINUIDADE E
EFETIVIDADE DO PROJETO
Projeto possibilita,
dentre outras coisas,
identificar facilmente
as calçadas com
acessibilidade para
cadeirantes na
cidade.

O projeto criou o GeoPortal, que pode
ser acessado na página da prefeitura
e permite que o empreendedor interessado em se instalar no município
possa verificar o zoneamento urbano e
consultar as áreas que são permitidas
para o seu ramo de atividade.
Com base nos dados, os gestores públicos podem avaliar a atual situação
e propor a implementação de políticas
voltadas ao interesse público, visando
melhorar a realidade do município.
O projeto Geo Guaíra foi premiado
com o Troféu Tecnologia e Inovação
na 6ª edição do PGP-PR e foi coroado
agora com uma Menção Honrosa por
continuar apresentando ótimos resultados em sua aplicação.

FICHA TÉCNICA
Município: GUAÍRA
Nº de habitantes: 30.704 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 485.000,00
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Benjamin Lemes Fernandes
(44) 3642-9939
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Protegendo a Vida
MATINHOS

Centenas de animais já receberam tratamento e encaminhamento adequados pela iniciativa.

Apoio da comunidade gera
economia ao município em
projeto de castração gratuita
Reivindicações dos moradores motivaram continuidade e ampliação da iniciativa

D

iante de constantes reclamações sobre animais
soltos nas ruas, o município de Matinhos, na região

litorânea do Paraná, criou o projeto
Protegendo a Vida, que oferece castrações gratuitas para os bichinhos
abandonados, o qual tem o apoio da
comunidade. A iniciativa é uma continuação do Programa de Castração
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Comunidade participa ativamente do
projeto, responsabilizando-se pelos
cuidados com
os animais

e Atendimento aos Animais de Rua e
Castração de Animais de Pessoas Carentes, o qual atendia somente aos
cães. Com mudanças no projeto, foi
possível abranger também os felinos.
Um dos princípios deste projeto é a
participação da comunidade de forma
atuante, o que permite a realização de
mais procedimentos em curto espaço
de tempo. Para acontecer um atendi-

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Saiba mais sobre esse projeto

NÚMEROS DO PROJETO

400
48
350
cães castrados

animais microchipados

felinos castrados

FICHA TÉCNICA
Município: MATINHOS
Nº de habitantes: 29.428 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 174.600,00 (em 2019)
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Takashi Yotsumoto (41) 3971-6156

Secretário Ivo Hauer Malschitzki, representando o prefeito
Ruy Hauer Reichert, recebe a Menção Honrosa pelo projeto
Protegendo a Vida.

Trabalho feito em parceria com ONGs
é intensificado durante a alta temporada

A participação da comunidade viabiliza o projeto, pois não cria dificuldades como a necessidade de um local
permanente para deixar os animais

mento ou castração, deve haver um

consideravelmente no litoral e, por

capturados, com toda infraestrutu-

responsável pelo tratamento, ou pelo

essa razão, o trabalho, feito em par-

ra necessária (alimentação, abrigo,

pré e pós-operatório. Não existe cap-

ceria com ONGs e Protetores de Ani-

atendimento veterinário, tratador,

tura feita pela prefeitura. Em caso de

mais, é intensificado. Os atendimen-

pasto, vigia, etc.). Especialmente por

animais de rua propriamente ditos,

tos e as castrações são realizados em

ter envolvido a comunidade de ma-

a comunidade participa ativamente,

clínica credenciada por meio de lici-

neira tão efetiva, o projeto conquistou

responsabilizando-se pelos cuidados

tação e após as castrações os animais

em 2018 o Troféu PGP-PR e, em 2019,

com o animal.

são microchipados. Além de castra-

recebeu uma Menção Honrosa do

ção, o projeto realiza atendimentos de

Prêmio Gestor Público Paraná, pela

animais doentes ou machucados.

continuidade e melhoria no projeto.

Nas temporadas de verão, o número de bichos abandonados cresce
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Planta Genérica de Valores de Nova Esperança
NOVA ESPERANÇA

A cidade de Nova Esperança, na região noroeste paranaense, vista de cima.

Projeto regulariza cobrança
de IPTU, aumenta
arrecadação e reduz a
desigualdade social
Iniciativa eleva recolhimento em áreas mais nobres e diminui nas mais
carentes, promovendo maior justiça social
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P

ara solucionar os problemas
causados pela escassez cada
vez maior de recursos federais, a cidade de Nova Espe-

rança, na região noroeste paranaense, criou o projeto Planta Genérica de
Valores de Nova Esperança. Até então,
os bairros mais nobres e antigos pagavam menos do que os loteamentos
novos. A regularização tributária possibilitou uma cobrança mais justa do
imposto, que estava sem correção há
mais de 30 anos.
O projeto consiste em uma planta do perímetro urbano da região, na
qual foram determinados os valores
médios para cada lote a partir de uma
avaliação minuciosa, considerando as
especificidades e peculiaridades individuais representadas pelos chamados
polos de valorização e desvalorização.
Assim, moradores das regiões mais
nobres e antigas passaram a pagar um
valor maior do que os residentes de
bairros mais afastados, gerando um
equilíbrio social.
Para o início do projeto, foi necessário um processo de conscientização,
para que o aumento no tributo não gerasse insatisfação. Assim, a população

.

Prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti, recebe Menção
Honrosa em homenagem ao projeto Planta Genérica de Valores

comprou a ideia e entendeu a real necessidade da iniciativa, uma vez que
os recursos arrecadados a mais vão
para a fonte livre, podendo ser revertidos em diversas outras áreas, como
saúde, educação e urbanismo.
Benefícios para bons pagadores
O projeto também criou o Programa Menos IPTU, no qual os bons
pagadores, que mantêm as parcelas
do tributo em dia, ganham desconto
extra. Isso tudo resultou em um aumento de quase 47% na receita municipal. Em 2018, a iniciativa recebeu
o Troféu PGP-PR. Em 2019, a partir
da apresentação de novos resultados,
recebeu uma menção honrosa do
Prêmio Gestor Público Paraná.

MAIS INVESTIMENTO EM
NOVA ESPERANÇA
Com o aumento na arrecadação própria, foi possível investir em diversas
áreas do município, tais como:
• Recape asfáltico e manutenção
urbana;
• Reforma do antigo centro social urbano para abrigar o CAPS;
• Reforma e ampliação de CMEIs;
• Execução de calçamento de passeio;
• Construção de novo prédio para o
CRAS e reforma do CATV para Projeto
Piá;
• Ampliação da rede de iluminação
dentro da cidade e nos distritos.

Projeto gerou
aumento de
47% na receita
municipal de
Nova Esperança
FICHA TÉCNICA
Município: NOVA ESPERANÇA
Nº de habitantes: 26.615 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: Já previsto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias do município.
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Sueli Prandi Leite (44) 3252-4545
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Cidadãos do Futuro - Um Novo Olhar para as Necessidades de Crianças do Município

QUARTO CENTENÁRIO

Com aulas e oficinas,
projeto retira das ruas
crianças em situação de
vulnerabilidade social
Programa oferece ambiente seguro para os alunos no contraturno escolar, com
atividades educativas e acesso ao esporte, à cultura e ao lazer

C

de

prevê, dentro de seu plano anual de

te controla a presença dos estudantes

Quarto Centenário, na região

atendimento, reuniões regulares com

nas atividades.

centro-oeste do Paraná, o

a Rede de Proteção para o estabeleci-

Desde a implantação do projeto,

projeto Cidadãos do Futuro

mento de ações para cada tipo de si-

o município constatou uma redução

propõe um novo olhar para as neces-

tuação enfrentada, sempre buscando

de 50% no número de reprovações e

sidades de crianças do 1º ao 5º ano do

proporcionar um ambiente escolar

nas ocorrências no Conselho Tutelar.

Ensino Fundamental, oferecendo um

próspero e seguro para o bom desen-

O desempenho escolar no Índice de

ambiente seguro para os estudantes,

volvimento das crianças e adolescentes

Desenvolvimento da Educação Bási-

que antes se encontravam em situa-

do município. O Conselho Municipal

ca (IDEB) também subiu, fazendo de

ção de vulnerabilidade social no perí-

dos Direitos da Criança e do Adolescen-

Quarto Centenário a melhor cidade

riado

pelo

município

odo do contraturno escolar.
Para preencher uma lacuna na
área da educação, o município idealizou o projeto para proporcionar, aos
alunos entre seis e onze anos de idade,
educação integral e acesso ao esporte,
à cultura e ao lazer.
Para isso, Quarto Centenário realizou a adaptação de um espaço para
viabilizar o atendimento aos alunos
e contratou uma nova equipe de professores para o desenvolvimento de
atividades como oficina de letramento, matemática, caratê, musicalização, computação, capoeira, teatro,
balé, muay thai, ginástica rítmica e
recreação.
O projeto Cidadãos do Futuro

Projeto diminuiu pela metade o número de reprovações
escolares e de ocorrências no Conselho Tutelar
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Durante o período do contraturno, os alunos recebem ainda uma alimentação balanceada, com cardápio acompanhado por uma nutricionista.

em Educação na Comarca de Goioerê.
O Plano Anual do projeto contempla
um trabalho mensal em que os alunos
aprendem sempre algo novo.
Os bons resultados levaram a iniciativa a ser premiada com o Troféu
PGP-PR em 2018 e, em 2019, pela
continuidade e apresentação de novos
resultados, o Cidadãos do Futuro recebeu uma Menção Honrosa.

FICHA TÉCNICA
Município: QUARTO CENTENÁRIO
Nº de habitantes: 4.856 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 50.000,00 / mês
Beneficiados: 626 alunos
Contato: Alice Miyuki Miyashita
(44) 3546-1109

Matemática, caratê, música,
computação, capoeira, teatro,
balé, muay thai, ginástica rítmica e
recreação são algumas das atividades

Prefeito de Quarto Centenário,
Reinaldo Krachinski,
é coroado com uma Menção
Honrosa pelo projeto
Cidadãos do Futuro.
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Da Porteira para Dentro

SANTANA DO ITARARÉ

Construção de canais para escoamento da água e revitalização de estradas rurais são algumas das ações do programa Da Porteira para Dentro.

Programa no Norte
Pioneiro melhora renda
de produtores e
evita êxodo rural
Série de reuniões com os produtores identifica demandas das famílias
e coloca a população em contato direto com gestores
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P

ara evitar o êxodo rural no
município de Santana do Itararé, localizado na região conhecida como Norte Pioneiro

do Paraná, a prefeitura do município
idealizou o Programa Da Porteira para
Dentro. Em uma série de reuniões com
produtores rurais, a administração
conseguiu identificar as principais demandas daquela parcela da população
e colocá-la em contato direto com os
gestores para realizar ações necessárias com vistas à melhoria da renda e
da qualidade de vida das famílias.
Entre as demandas identificadas
durante os encontros, apareceram a
revitalização das estradas, pontes e

Produtores rurais compõem 34% da
população de Santana do Itararé

bueiros; construção de terraços; implantação de esterqueiras para manejo adequado e aproveitamento dos
dejetos dos animais como fertilizante;
aquisição de máquinas e implementos
para atender aos pequenos produtores; combate ao uso indiscriminado de
agrotóxicos pelos grandes produtores,
entre outras.
Para viabilizar as reivindicações
dos produtores rurais, que compõem
34% da população de Santana do Itararé, o programa colocou os gestores
públicos em contato com as famílias
e passou a desenvolver atividades de
integração e recreação com os produtores, além de cursos, palestras e dias
de campo para aprimoramento e qualificação. As medidas também foram
pensadas para baixar o custo de pecu-

A IMPORTÂNCIA DA
MANUTENÇÃO DAS
FAMÍLIAS NA ZONA RURAL
Com sua economia fundamentada
na atividade agropecuária, destacando-se como um dos municípios
com a maior produção de feijão do
Paraná, Santana do Itararé não teria
esse título se não fosse pelas famílias
dos produtores rurais. Eles não só são
responsáveis por grande parte dessa
produção, mas também garantem alimentos livres de agrotóxicos e outros
pesticidas. Além disso, dar melhores
condições para a população no campo evita a superlotação dos centros
urbanos, aumentando também a
qualidade de vida na cidade.

aristas de leite que produzem menos

Prefeito de Santana do Itararé,
Joás Ferraz Michetti, recebe
Menção Honrosa pelo
programa Da Porteira
para Dentro.

de 300 litros/dia, contemplando cerca
de 1.700 famílias. No geral, o programa
é um olhar de valorização do município para com as famílias de produtores.
O projeto foi coroado com o Troféu
Prêmio Gestor Público Paraná em 2018.
Em 2019, graças aos bons resultados
que continua apresentando, recebeu
uma Menção Honrosa do PGP-PR.

FICHA TÉCNICA
Município: SANTANA DO ITARARÉ
Nº de habitantes: 5.249 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 500.000,00
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Valter Patriarca (43) 3526-1458
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O troféu Prêmio Gestor Público Paraná
é concedido aos projetos que obtiveram
o conceito excelente na avaliação de
campo e documental feita pelos
Auditores Fiscais da Receita do Estado.

Na 7ª edição do PGP-PR, os
contemplados nessa categoria foram:
Maringá
Mandaguari
Apucarana

APUCARANA | A Re(Inovação) Tecnológica
nas Escolas e CMEIs da Rede Pública de Ensino

ARAUCÁRIA | Psicomotricidade e Afetividade:

Santa
Terezinha
de Itaipu

Iretama
Braganey
Cascavel

Ponta Grossa
Araucária

Quatro
Barras
Colombo

Mandirituba

O Comprometimento Afetivo no

Bituruna

Fazer Pedagógico - Formação in Loco

BITURUNA | Projeto Mais Pinhão
BRAGANEY | Programa Viver Melhor em Braganey
CASCAVEL | Território Cidadão - Cascavel Desenvolvimento Territorial
COLOMBO | Participação Popular no Planejamento Municipal
em Saúde e Implantação do Protocolo de Atenção à Saúde da Mulher

IRETAMA | Escolinha Craques do Futuro de Iretama
MANDAGUARI | Lupa Legislativa
MANDIRITUBA | Aplicativo Sala do Empreendedor de Mandirituba
MARINGÁ | Parque de Cordas
PONTA GROSSA | Cultivar Energia - Horta Comunitária Conjunto Habitacional Costa Rica
QUATRO BARRAS | Ensinar para Proteger 2019
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | Cultivando Saúde e Saberes
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A Re(inovação) Tecnológica nas Escolas e CMEIs da Rede Pública de Ensino

APUCARANA

Crianças de Apucarana aprendem de maneira divertida e interativa com novos equipamentos para incremento no processo de aprendizagem.

Apucarana aposta em
modernização tecnológica
na educação e eleva
IDEB do município
Com o projeto, o índice de Desenvolvimento da Educação Básica do município
passou de 7,0 para 7,5 em dois anos
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O

projeto
ção)

A

Re(inova-

Tecnológica

Diretora-presidente da
Autarquia Municipal de
Educação, Marli Regina
F. da Silva, recebe o Troféu PGP-PR pelo projeto A
Re(Inovoção) Tecnológica
nas Escolas e CMEIs.

nas

Escolas e CMEIs da Rede
Pública de Ensino, em

Apucarana, fez da tecnologia uma
aliada na construção do processo de
ensino e aprendizagem. Investindo
em formação contínua para os professores, o projeto levou os laboratórios
de informática para dentro da sala de
aula, obtendo melhorias no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica

CULTURA DIGITAL

(IDEB).

O conceito originário do ciberespaço
e da linguagem da internet busca
integrar a realidade com o mundo
virtual. O tema ganhou destaque graças à homologação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), a qual
promoveu mudanças relacionadas
aos avanços tecnológicos.
Nesse novo cenário, os jovens têm
se engajado com a cultura digital,
envolvendo-se diretamente com as
ferramentas. Aos educadores, fica
clara a percepção de que a era digital
deve ser usada como aliada na construção de um ambiente escolar cada
vez mais qualificado.

Equipando os centros infantis e
escolas com, em média, 40 notebooks
e tablets cada, as aulas ficaram mais
atraentes, motivadoras e significativas. Isso resultou na melhoria do desempenho dos alunos e um Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica
cada vez mais satisfatório. Em 2015,
o Ideb do município era de 7,0; já em
2017 ele foi elevado a 7,5. Os alunos
do município, que já têm tradição em
conquistar medalhas na Olimpíada
Brasileira de Astronomia (OBA), receberam em 2019 um total de 1.434
medalhas das 3.368 conquistadas por

FICHA TÉCNICA
Município: APUCARANA
Nº de habitantes: 120.919 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 2.321.250,84
Beneficiados: Aproximadamente 18 mil alunos,
mais a comunidade escolar e os familiares
Contato: Sebastião Ferreira Martins Junior
(43) 3425-9079

estudantes paranaenses.
Com a incorporação da tecnologia
em sala de aula, o perfil dos educadores e alunos apucaranenses também mudou. Enquanto os professores
estão aptos a aliar os novos recursos
ao conteúdo previsto no currículo, os
estudantes aprendem a usar as mídias
sociais de forma consciente, responsável e crítica.

Cada escola
e centro infantil
conta com
40 notebooks
e tablets

Em 2019, na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), alunos de Apuracana receberam 1.434 medalhas das 3.368
conquistadas por estudantes paranaenses.
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Psicomotricidade e Afetividade: O Comprometimento Afetivo no Fazer Pedagógico - Formação in Loco

ARAUCÁRIA

Formação
continuada de
professores trabalha
psicomotricidade
no desenvolvimento
das crianças
Projeto alia o saber pedagógico ao vínculo afetivo e
soluciona defasagem nas horas de formação

I

município

dades pedagógicas junto às crianças.

nifica "no lugar" ou "no próprio local".

de Araucária, na Região Metro-

Por isso foi necessária a construção de

Ou seja, os educadores contaram com

politana de Curitiba, o Projeto

um planejamento específico para cada

uma preparação personalizada dentro do

Psicomotricidade e Afetividade:

unidade de ensino (in loco), respeitando

CMEI de atuação. As atividades são de 12

sempre suas limitações.

horas e distribuídas da seguinte manei-

dealizado

pelo

O Comprometimento Afetivo no Fazer
Pedagógico - Formação In Loco enfa-

E foi assim que surgiu a ideia de tra-

ra: 4 horas com formação presencial no

tiza a importância da formação con-

balhar a Psicomotricidade in loco. A ex-

próprio CMEI, 4 horas de palestra/curso,

tinuada de professores para a oferta

pressão in loco é derivada do latim e sig-

e 4 horas de atividades on-line.

de maior qualidade de ensino para as

Desse modo, foi possível propor-

crianças dos Centros Municipais de

cionar aos profissionais da Educação

Educação Infantil (CMEIs).
A iniciativa nasceu com o objetivo
de eliminar a defasagem de horas de
formação continuada dos educadores
dos CMEIs. Porém verificou-se que os
centros possuíam muitas diferenças
estruturais, e apenas alguns oferecem
espaço amplo para aplicação de ativi-
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Educadores recebem capacitação
personalizada
dentro dos
CMEIs de atuação

Infantil formações continuadas em psicomotricidade, uma ciência que estuda
o indivíduo por meio do seu corpo, relacionando-o ao seu ambiente externo
e interno, além de aperfeiçoar a busca pelo desenvolvimento infantil, de
maneira lúdica, encantadora e, claro,
afetiva.
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A formação é de
12 horas e dividida
entre atividades
presenciais,
on-line e palestras

Professora faz percurso com criança para trabalhar métodos da Psicomotricidade.

Secretária Adriana
Palmieri, representando o prefeito Hissam
Hussein, recebe o
Troféu PGP-PR pelo
projeto Psicomotricidade e Afetividade no
fazer pedagógico.

FICHA TÉCNICA
Município: ARAUCÁRIA
Nº de habitantes: 143.843 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: Não há gastos,
salvo folha de servidoras e abastecimento de veículo
Beneficiados: Profissionais da Educação
e crianças de 0 a 3 anos
Contato: Sebastião Ferreira Martins Junior
(43) 3425-9079

PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
• Induz a capacidade de percepção por
meio do conhecimento dos movimentos e
da resposta corporal;
• Motiva a criança na descoberta de suas
expressões, além de impulsionar a ação
criativa e da emoção;

• Estabelece a consciência e o respeito ao
espaço de outras pessoas;
• Estimula a coordenação motora;
• Reforça a valorização da autoestima;
• Trabalha a comunicação para a
interação social.
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MAIS PINHÃO

BITURUNA

Crianças aprendem sobre a biodiversidade local e preservação da Araucária como uma das ações do projeto.

Mudanças nas técnicas de
produção do pinhão aumentam
economia em município
Iniciativa concilia a preservação ambiental com o desenvolvimento
econômico dos pequenos agricultores
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O

Estado do Paraná é o maior
produtor e consumidor de
pinhão do Brasil, com destaque para os municípios da

região Centro-Sul que são os responsáveis pelo cultivo deste alimento. É o
caso de Bituruna, cuja economia está
baseada fundamentalmente em ativi-

Prefeito de
Bituruna, Claudinei
de Paula Castilho,
recebe o Troféu
PGP-PR pelo projeto
Mais Pinhão.

dades agropecuárias. Foi justamente
por isso que a pequena cidade idealizou o Projeto Mais Pinhão.
A iniciativa nasceu a partir de um
diagnóstico da realidade rural de Bituruna, o qual constatou a necessidade de maior investimento na área
da educação e formação das famílias
no campo, procurando evitar ou, pelo
menos, amenizar o êxodo rural. Assim, em 1998, foi criada a Casa Familiar Rural, uma instituição que vem
trabalhando para o desenvolvimento

Técnica reduz tempo de produção
do pinhão em 50% e garante retorno
financeiro mais rápido ao agricultor

de agricultores por meio da formação
profissional de seus filhos que, desde
2006, contam com um curso técnico

vegetativa para a produção de mudas

em agropecuária.

de Araucária via enxertia e a implan-

No que diz respeito ao cultivo do
pinhão, o município entendeu a ne-

tação de pomares para a produção de
pinhão.

cessidade de desenvolver genótipos

A enxertia é um processo que con-

melhorados de forma a atender ao

siste em juntar partes de plantas dis-

aumento da demanda pelo produ-

tintas para formar uma única planta.

to, mas também a fim de trabalhar o

Isso ajuda a unir as raízes fortes com

processo de preservação ambiental,

copas produtivas. Essa junção permi-

promovendo saúde e cuidado com a

te que as plantas enxertadas gerem

biodiversidade local. Com isso, a ins-

frutos mais cedo, uma vez que a copa

tituição Embrapa Florestas passou a

já não nasce mais na fase juvenil, e

desenvolver técnicas de propagação

sim em um período amadurecido e de
rápido desenvolvimento.

Programa utiliza
da técnica de
enxertia para
produzir os frutos
de maneira mais
rápida e eficiente

Desde a sua criação, o projeto vem
beneficiando a população de Bituru-

PINHÃO COMO
RENDA FAMILIAR
Enquanto a Araucária leva normalmente de 9 a 12 anos para começar a
florescer e de 12 a 15 anos para produzir o pinhão, o processo de enxertia
reduz o tempo de produção em 50%,
garantindo um retorno financeiro mais
rápido para o agricultor. O projeto
propõe ainda o uso da tecnologia de
clonagem de Araucária via enxertia em
escala comercial;
• Cerca de 4 mil mudas de Araucária
entregues;
• Mais de 30 famílias de produtores
beneficiadas.

na, evitando o êxodo rural e proporcionando maior conforto e condições
financeiras para que os produtores
familiares permaneçam no campo.
Os bons resultados fizeram com que
o programa Mais Pinhão fosse premiado com o Troféu Prêmio Gestor
Público Paraná.

FICHA TÉCNICA
Município: BITURUNA
Nº de habitantes: 15.880 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 14.120,05 (em 2019)
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Claudinei de Paula Castilho
(42) 3553-8080
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Viver Melhor em Braganey

BRAGANEY

Programa
reestrutura
espaços públicos
para melhorar
a qualidade de
vida da população
Nova infraestrutura possibilita a oferta de uma série de
atividades esportivas, culturais e de lazer

A

Projeto também implementou uma série
de melhorias na cidade para promover
maior qualidade de vida à população,
como é o caso da Praça Pe. Paulo.

cidade de Braganey, locali-

Dentro das melhorias urbanas re-

zada no oeste paranaense,

alizadas estão: a reforma do Lago e

rias do centro de eventos.
Estes projetos atendem as pessoas

uma das maiores regiões

Parque Ambiental; a implantação de

de todas as idades, tanto da área ur-

agrícolas do Brasil, reco-

pista de caminhada com acessibili-

bana como da rural. Durante toda a

nheceu que o município necessitava

dade; a reforma das avenidas cen-

semana, são realizadas diferentes ati-

de estímulos ao esporte, lazer e cultu-

trais; a implantação de academia ao

vidades na área da assistência social,

ra para melhorar a qualidade de vida

ar livre, a reforma da praça central

sempre com acompanhamento de um

da população. Pensando nisso, a pre-

e a implantação de concha acústica;

profissional.

feitura criou o programa Viver Melhor

melhorias do clube da terceira idade;

Todos esses projetos são possíveis

em Braganey, para adequar os espaços

reforma do centro esportivo e melho-

devido ao grande empenho da admi-

urbanos com vistas ao melhor apro-

nistração em buscar recursos para

veitamento da população.

construir essas estruturas urbanas,

A iniciativa implantou uma série
de infraestruturas urbanas voltadas
ao desenvolvimento de programas
para qualidade de vida dos habitantes
de Braganey. Além disso, o programa
propõe interação entre as pessoas e
dessa forma fomenta o sentimento de
pertencimento ao município.

40 | REVISTA VII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2019

Programa promove
a interação entre
os moradores e a
valorização do
município

para que a população consiga desenvolver essas atividades em busca de
qualidade de vida e bem-estar social,
e assim atuar de forma preventiva na
saúde e na vida das pessoas. Segundo
estimativas da prefeitura, a iniciativa
beneficia diretamente 79% da população de todas as idades.
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Saiba mais sobre esse projeto

ATIVIDADES OFERECIDAS
PELO PROGRAMA:
• Clube da Terceira Idade, contando com
mais de 250 participantes;
• Oficina de caratê: proporcionando o
crescimento e o desenvolvimento das
potencialidades psicomotoras e cognitivas;
• Oficina de Musicalização: contribui para o
desenvolvimento das dimensões afetivas,
cognitivas, motoras e sociais das crianças;
• Oficina de Capoeira: desenvolvimento das
aptidões físicas e desenvolvimento pessoal.

FICHA TÉCNICA
Município: BRAGANEY
Nº de habitantes: 5.735 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 4.708.528,37
Beneficiados: 79% dos habitantes
Contato: Joel Cruz Mendonça (45) 3245-1235

A iniciativa beneficia diretamente
79% da população de todas as idades

Prefeito de Braganey, Odair Guerreiro Oliveira, recebe
o Troféu PGP-PR pelo projeto Viver Melhor em Braganey.
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Território Cidadão – Cascavel Desenvolvimento Territorial

CASCAVEL

Projeto constrói cidadania
a partir da efetiva
participação popular
nos rumos da gestão
Iniciativa aproxima pessoas das suas comunidades
e incentiva munícipes a
se tornarem agentes
ativos das mudanças
na sociedade

P

ara mobilizar os habitan-

tomática dos diagnósticos feitos pela

tes a serem protagonistas da

comunidade.

própria história, quebrando

O projeto faz parte do plano sus-

o paradigma de que o Esta-

tentável da Agenda 2030 da ONU e do

do é o único responsável por garantir

conceito de cidades inteligentes e hu-

e preservar os espaços públicos e as

manas, tendo como objetivo a cons-

condições para melhorar a vida das

cientização de que a cidadania é cons-

pessoas, o município de Cascavel, no

truída por meio do envolvimento da

oeste paranaense, criou o projeto Ter-

população.

ritório Cidadão. A iniciativa funciona

A partir do diagnóstico comuni-

como um sistema de atualização au-

tário de cada região, o Território Ci-

Projeto trabalha também a inclusão social por meio de apresentações artísticas de grupo Paradesporto.
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Atividades personalizadas para atender às necessidades
de cada bairro, tornou a cidade mais inclusiva
dadão objetiva a mudança rápida e

segurança, saúde, educação, desenvol-

eficiente do bairro, trabalhando para

vimento urbano, geração de emprego,

proporcionar aos cidadãos melhores

preservação dos bens públicos e meio

condições de vida e quebrando barrei-

ambiente, sempre voltados à promo-

ras sociais. O projeto também realiza

ção do desenvolvimento social e eco-

a identificação de problemas de infra-

nômico.

estrutura, falta de mobilidade, segu-

O município foi dividido em territó-

rança, espaços esportivos e culturais,

rios demarcados, cada um com 15 a 40

vandalismo, destruição dos espaços

mil moradores. Isso permitiu desen-

verdes e descarte incorreto de resídu-

volver atividades personalizadas para

os.

atender às necessidades específicas
Para resolver esses problemas, a

de cada bairro e tornou o projeto ain-

iniciativa cria ações integradas com

da mais inclusivo. Além disso, o proje-

a comunidade em todas as áreas da

to realiza encontros com o objetivo de

administração pública, em um cur-

conscientizar o cidadão sobre seu lugar

to espaço de tempo, para uma rápida

dentro da sociedade e oferece eventos

evolução do perfil regional. O projeto

voltados à promoção e à prevenção da

trabalha com o ideal de que uma cidade

saúde, palestras de desenvolvimento

é resultado e produto de sujeitos que,

pessoal, motivacionais, de inclusão e

em suas ações sociais, a produzem.

diversidade, e algumas voltadas para o

PERTENCIMENTO
E VALORIZAÇÃO
COMO RESULTADOS
A implantação do Território Cidadão
em Cascavel influenciou positivamente
a autoestima da população e aumentou o sentimento de pertencimento
local, apresentando visível melhoria da
qualidade de vida dos moradores.
Além disso, o projeto possibilitou:
• Melhoria da infraestrutura local e
diminuição de atos de vandalismo;
• Desenvolvimento real do comércio,
indústria, cultura e esporte nos
territórios;
• Melhoria significativa dos indicadores de
saúde, segurança pública e educação;
• Mudanças sociais e comportamentais
nas comunidades em que o programa
foi instalado.

O Território Cidadão criou um canal

combate à evasão escolar de crianças,

de comunicação direto e permanen-

jovens e adultos. “Nossa visão é de que

te entre as comunidades dos bairros

somente por meio da educação sere-

de Cascavel, conectando diretamente

mos capazes de construir uma cidade

FICHA TÉCNICA
Município: CASCAVEL
Nº de habitantes: 286.205 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 1.373.410,93

moradores ao poder público. Nesse ca-

verdadeiramente melhor para todos”,

nal, discutem-se assuntos e soluções

explica o prefeito de Cascavel, Leonal-

Beneficiados: Todos os habitantes

de interesse comum em temas como

do Paranhos da Silva.

Contato: Leonaldo Paranhos (44) 3321-2094

Prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos da Silva,
recebeu o Troféu PGP-PR
pelo projeto Território
Cidadão.
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Participação Popular no Planejamento Municipal em Saúde

COLOMBO

Projeto incentiva participação
popular no planejamento
da saúde municipal
Iniciativa conta com Oficinas Locais de Saúde nas Unidades Básicas

O

saúde

ção inicial do tema e sensibilização

consiste em uma das etapas

dos participantes sobre os objetivos

mais importantes de qual-

da ação para que depois seja realizada

quer governo, seja da esfera

uma discussão sobre as condições lo-

municipal, estadual ou federal. É uma

cais de saúde e da qualidade dos servi-

das áreas mais sensíveis da socieda-

ços oferecidos, definindo assim novas

de. Justamente por isso, é fundamen-

propostas.

planejamento

da

tal o envolvimento da comunidade na

Com base nas conversas realiza-

criação de boas estratégias, pois ela é

das nas Oficinas Locais, as propostas

a principal afetada por todas as pro-

consolidadas são transcritas e enca-

postas implantadas pelos gestores.

minhadas para compor instrumentos

Foi pensando nisso que o município de

como o Plano Municipal de Saúde e o

Colombo, na Região Metropolitana de

Relatório da Conferência Municipal de

Curitiba, criou o projeto Participação

Saúde. Com mais de 500 participantes,

Popular no Planejamento Municipal

o projeto trouxe um novo olhar para

em Saúde. A iniciativa visa incentivar

a saúde pública de Colombo e mos-

o envolvimento da população no de-

trou que o bem-estar da população é

senvolvimento de políticas públicas

a principal preocupação dos gestores

para a saúde.

municipais.

Para isso, o projeto desenvolve
Oficinas Locais nas Unidades Básicas
de Atendimento, recebendo propostas
que são encaminhadas para os setores
responsáveis. O modelo de trabalho
adotado se baseia na metodologia dialógica proposta na Política Nacional
de Humanização, que prevê “um novo
tipo de interação entre os sujeitos que
constituem os sistemas de saúde e deles usufruem, acolhendo tais atores e
fomentando seu protagonismo”.
As Oficinas Locais têm previsão de
duração de duas horas. Todo o processo é acompanhado por um coordenador, um auxiliar e um relator. A
abordagem realizada inclui exposi-
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Colombo
participam de
debates sobre as
condições locais
de saúde para
definir novas
propostas.
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Saiba mais sobre esse projeto

Prefeita de Colombo,
Izabete Cristina Pavin,
recebe o Troféu PGP pelo
projeto Participação Popular
no Planejamento Municipal
em Saúde e Implantação do
Protocolo de Atendimento
à Saúde da Mulher.

Mais de 500 pessoas participaram
ativamente do programa, dando
contribuição valiosa ao planejamento da saúde em Colombo

PLANO DE AÇÃO DO PROJETO
Até o presente momento, foram realizadas
duas Oficinas Locais de Saúde: a primeira
em maio de 2017 e a segunda em fevereiro de 2019. As propostas elencadas em
2017 integraram o Plano Municipal de
Saúde 2018-2021. Por sua vez, as de 2019
compuseram o Relatório da 14ª Conferência Municipal de Saúde. As oficinas de
2017 contaram com a participação de 340
pessoas, sendo 229 usuários do sistema de
saúde. Já as de 2019 tiveram 427 cidadãos,
do quais 304 são usuários.

FICHA TÉCNICA
Município: COLOMBO
Nº de habitantes: 212.967 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 1.344,25 por oficina
Beneficiados: todos os habitantes
Contato: Antoninho Barth (41) 3656-3606
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Escolinha Craques do Futuro de Iretama

IRETAMA

Crianças e adolescentes participam de partida promovida pelo projeto.

Prática esportiva garante
formação a crianças
e adolescentes
Jovens incentivados a
praticar esportes no contraturno escolar colhem
frutos positivos em todos
os campos de suas vidas:
social, familiar, pessoal e
escolar

O

projeto Escolinha Craques do Futuro, desenvolvido pelo município de
Iretama, na região centro ocidental paranaense, é uma iniciativa que
nasceu para tirar as crianças das ruas, proporcionando um ambiente
seguro a elas durante o contraturno escolar. Para isso, a prefeitura

oferece estrutura adequada, material esportivo de qualidade e profissionais capacitados para que os alunos desenvolvam uma formação esportiva.
A Escolinha Craques do Futuro atende especialmente à população carente do
município, aumentando e qualificando o convívio social e diminuindo os índices
de vulnerabilidade social. Além disso, a partir do seu desenvolvimento, os estudantes passaram a se destacar nas competições esportivas municipais e estadu-
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A partir do destaque em competições esportivas
municipais e estaduais, jovens estimulam-se a
construir um futuro melhor para si

Prefeito de Iretama,
Wilson Carlos de Assis,
recebe o Troféu PGP-PR
pelo projeto Escolinha
Craques do Futuro.

ais, o que aumenta o entusiasmo dos

“A Escolinha Craques do Futuro con-

FRUTOS DO PROJETO

alunos e a sua vontade de construir

cede aos seus participantes o direito

um futuro melhor para si.

de sonhar. É graças a cada conquista,

• Mais de 300 crianças e adolescentes
retirados das ruas e afastados da criminalidade e das drogas;
• Formação atlética adequada aos
participantes, oferecendo um excelente
condicionamento físico;
• É possível desenvolver nos jovens
equilíbrio emocional e um senso de
responsabilidade;
• Forma-se uma geração com autoconfiança e consciente de seus direitos e de
seus deveres dentro da sociedade.

O projeto ainda contribui para a

a cada campeonato ganho, que os alu-

formação atlética dos participantes,

nos, que antes não tinham nenhuma

melhorando o condicionamento fí-

perspectiva de futuro, passam a criar

sico e desenvolvendo o domínio psi-

planos”, relata o prefeito de Iretama,

comotor, o qual é útil em diversas

Wilson Carlos de Assis.

profissões. O domínio psicomotor é
primordial em atividades como a de
cirurgião, pintor, marceneiro, motorista: a esses profissionais as noções
de tempo, espaço e coordenação são
vitais.
Mais do que um programa de incentivo ao esporte, o projeto é um
aliado na construção de uma sociedade
mais justa e equitativa. Tira as crianças e os adolescentes de um cenário de
vulnerabilidade social e possibilita a
eles construir um futuro digno para si.

Escolinha Craques
do Futuro concede
aos participantes o
direito de sonhar

FICHA TÉCNICA
Município: IRETAMA
Nº de habitantes: 10.622 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 200,00 por participante
Beneficiados: 400 crianças e adolescentes
Contato: Huenes Marcelo Lemos
(44) 3573-1668
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Lupa Legislativa

MANDAGUARI

Projeto aperfeiçoa controle
externo da administração
pública de Mandaguari
Iniciativa tem o objetivo de desenvolver a função fiscalizadora da Câmara
Municipal, de forma transparente, aos cidadãos

P

ara promover de forma mais

Toda a população de Mandagua-

transparente e eficiente a

ri é beneficiada com esse projeto.

função fiscalizadora da Câ-

Por meio de ações fiscalizadoras das

mara Municipal, a cidade de

contratações públicas, ele promove

Mandaguari, na região norte central

eficiência, qualidade e economia nas

do Paraná, desenvolveu o projeto Lupa

compras, serviços e obras públicas do

Legislativa. A iniciativa implantada

município.

em 2019 aperfeiçoa o controle externo da administração pública direta
e indireta - atribuição normalmente
de responsabilidade dos tribunais de
contas do país - e acompanha diariamente as contratações públicas realizadas pelo Poder Executivo.
A fiscalização das contratações
públicas

é

instrumentalizada

de

duas formas prioritárias: por meio
do acompanhamento à distância no
Portal da Transparência e presencialmente, quando se fizer necessário, na
hipótese de ausência de informações
no acesso on-line.
O projeto é separado em três etapas: fiscalização do edital de licitação,
em que é feita a análise do edital disponível no Portal da Transparência;
fiscalização da execução dos contratos, a qual se dá de diversas formas a
depender do objetivo e da natureza do
contrato; e controle da relação com a
entidade fiscalizada, em que um servidor é enviado ao departamento em
que se encontra a documentação para
realizar a análise in loco.
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Presidente da Câmara
Municipal de Mandaguari,
Hudson Efrain Theodoro
Guimarães, recebe
o Troféu PGP-PR pelo projeto
Lupa Legislativa.

RESULTADOS DOS PRIMEIROS
MESES DO PROJETO
• 60 procedimentos de análise de licitações
publicadas, os quais geraram 51 questionamentos ao Poder Executivo;
• 23 licitações republicadas, suspensas ou
retificadas;
• 5 procedimentos de acompanhamento
contratual;
• Denúncia ao Ministério Público no que
concerne ao prédio público construído
para abrigar as instalações do Canil Municipal.

Iniciativa chamou a atenção dos membros do Observatório
Social de Mandaguari, que foram conhecer o projeto de perto.

FICHA TÉCNICA
Município: MANDAGUARI
Nº de habitantes: 32.658 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 200,00/mês
(exclusivamente materiais de expediente,
pois servidores e estrutura são
da Câmara Municipal)
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Carlos Henrique
Bredariol Batista (44) 3233-1184
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Sala do Empreendedor de Mandirituba

MANDIRITUBA

Aplicativo facilita o ato de
empreender no município
de Mandirituba
Iniciativa de fomento à
economia gera acesso a
melhores oportunidades
para empresários

A

atual crise econômica do
nosso país fez surgir uma
nova era no mercado de
trabalho, a do empreen-

dedorismo. Em muitos casos, o cidadão que foi afetado pelo desemprego
buscou nesse novo meio uma alternativa para voltar a ter uma fonte de
renda. Pensando nisso e para ofertar
um suporte aos empreendedores, o
município de Mandirituba, na Região
Metropolitana de Curitiba, idealizou o
Aplicativo Sala do Empreendedor.
O objetivo é facilitar processos aos
cidadãos, promovendo desburocratização do setor tributário, reuniões
com contadores e microempresários,
divulgação das licitações destinadas
a microempresas, planejamento de
compras anuais, entre outros.
O Aplicativo Sala do Empreendedor

Aplicativo Sala do Empreendedor Mandirituba pode ser baixado no site da Prefeitura e na Google Play Store.

Projeto cria
um canal de
comunicação
direta entre o
empreendedor
e a prefeitura

tando vagas de curso, aperfeiçoamento
e notícias. Também é um canal de comunicação direto entre empreendedores e prefeitura, sendo uma ferramenta
para o desenvolvimento do microempreendedor e fomento da economia
local, além de ser um portal que formaliza essa nova forma de trabalho e garante o acesso aos serviços e melhores
oportunidades. O projeto também tem

veio para democratizar todas essas in-

a finalidade de alcançar as pessoas que

formações em um só lugar, possibili-

trabalham na informalidade, trazen-
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Projeto desburocratiza o setor tributário, reúne
contadores e microempresários e divulga licitações
A IMPORTÂNCIA DO
EMPREENDEDORISMO
PARA A ECONOMIA
O ato de empreender nasce a
partir da observação das
demandas de um determinado
ramo para que, dessa forma, o
empresário possa oferecer aos seus
futuros clientes uma solução fácil
e alternativa para atender às
necessidades desse segmento.

FICHA TÉCNICA
Município: MANDIRITUBA
Nº de habitantes: 22.220 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 12.800,00
Beneficiados: 1.631 microempreendedores
do município são beneficiados diretamente
Contato: Valcir Maria de Oliveira
(41) 3626-1122

do-as para a economia formal.
O aplicativo possibilita ainda, ao
usuário, fazer consulta e download de
suas certidões, cartão CNPJ, CCMEI, e,
por meio de um chat, tirar dúvidas diretamente com a sala do empreendedor
de sua cidade. Além disso, disponibiliza
acesso rápido e emissão de diversos documentos, mural de licitação do município e um blog com agenda de cursos e
notícias sobre o empreendedorismo no

Prefeito de
Mandirituba,
Luis Antonio
Biscaia,
recebe o Troféu
PGP-PR pelo projeto
Aplicativo Sala do
Empreendedor.

município.
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Parque de Cordas

MARINGÁ

Projeto cria espaço de
lazer infantil como
forma de valorização
de bairros carentes
Iniciativa direciona ações da gestão pública às regiões mais periféricas e traz
opções de entretenimento para crianças da comunidade

Crianças se divertem no Parque de Cordas com segurança e tranquilidade.
52 | REVISTA VII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2019

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Saiba mais sobre esse projeto

O

crescimento territorial de

O projeto Parque de Cordas é uma

habilidades, aprender a trabalhar em

Maringá nos últimos anos fez

iniciativa revolucionária do municí-

grupo e, principalmente, encontram um

com que surgissem muitos

pio de Maringá. Ele é um projeto que

espaço de acolhimento de interação.

bairros nas áreas periféricas

mostrou as preocupações dos gestores

da cidade. Por serem muito afastados,

públicos com as crianças. A construção

os bairros sofriam com as baixas opções

desses ambientes, principalmente nas

de lazer, principalmente para as crian-

áreas mais afastadas, levou uma opor-

ças. Por isso, o município criou o pro-

tunidade de lazer e crescimento pessoal

jeto Parque de Cordas, que tem o obje-

para os pequenos, proporcionando que

tivo de entregar oportunidades de lazer

eles passem o seu tempo livre em um

para essa parcela da população. Outros

local seguro e rico de conhecimento. Lá

19 parquinhos estão sendo construídos

eles são incentivados a explorar suas

FICHA TÉCNICA
Município: MARINGÁ
Nº de habitantes: 357.077 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 480.757,54
para cada parque
Beneficiados: Moradores de 70 bairros
da cidade
Contato: Elise Savi (44) 3221-8524

nas áreas mais afastadas da cidade.
O projeto cria espaços de lazer infantil que estimulam o desenvolvimento das habilidades motoras e também
sociais das crianças e ainda diminui os
riscos de acidentes, pela utilização de
equipamentos feitos com cordas e elementos amortecedores de impacto em
caso de quedas.
Trata-se de um parquinho que aplica soluções inovadoras no Brasil, tanto
na qualidade dos brinquedos quanto
na segurança. Os brinquedos são feitos
com cordas que por vezes se entrelaçam e por vezes se estendem, formando uma teia na qual as crianças escalam, rememorando os tempos em que a
brincadeira era subir em árvores.
Outra inovação é o piso, feito de
borracha, que absorve o impacto de
eventuais quedas. Ele é produzido com
pneus reciclados, triturados e moldados in loco. O parque de cordas está
inserido dentro de outro projeto, financiado pelo Governo do Estado, chamado de "Meu Campinho", que conta
também com uma quadra de futebol

Secretário de Mobilidade Urbana, José Gilberto Purpur,
representando o prefeito Ulisses Maia, recebe o Troféu PGP-PR pelo projeto Parque de Cordas.

de grama sintética e um pergolado com
bancos.
As áreas de lazer ainda reúnem bicicletários, bebedouros, mesas de jogos,
floreiras, lixeiras e rampas de acessibilidade, que tornam a brincadeira das
dezenas de crianças que frequentam o
local todos os dias bem mais completa.

Além do Parque de Cordas,
outros 19 espaços de lazer
estão sendo construídos nas
áreas mais afastadas
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Cultivar Energia - Horta Comunitária Conjunto Habitacional Costa Rica

PONTA GROSSA

Prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel (ao centro) participa de plantio em horta comunitária criada pelo projeto.

Horta comunitária
aproxima moradores e
gera renda à população
O plantio das hortaliças dá utilidade a áreas desocupadas e oferece
alternativas de geração de renda
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C

omo forma de gerar renda,
sustentabilidade

e

acesso

à alimentação saudável, o
município de Ponta Grossa

passou a desenvolver o projeto Cultivar Energia - Horta Comunitária

A fim de garantir bem-estar social,
fortalecimento de vínculos e
conscientização sustentável, o projeto
já beneficiou 80 famílias diretamente

Conjunto Habitacional Costa Rica. A
iniciativa, desenvolvida pela Companhia de Habitação de Ponta Grossa

vai além da entrega das áreas. O proje-

(Prolar) e pela Secretaria Municipal

to prevê uma participação em conjunto

de Agricultura, Pecuária e Abasteci-

com a comunidade, acompanhando o

mento (Smapa), em parceria com a

desempenho e os resultados que o pro-

Copel e a Sanepar, tem como objetivo

grama proporciona. A fim de garantir

incentivar a produção e o consumo de

bem-estar social, fortalecimento de

alimentos orgânicos por meio da cria-

vínculos e conscientização sustentável,

ção de hortas comunitárias em áreas

já beneficiou 80 famílias diretamente,

ocupadas por torres de energia de alta

porém hoje é incalculável quantas já fo-

tensão da Copel.

ram beneficiadas direta e indiretamente.

O projeto foi pensado para dar uti-

Com a renda obtida da venda das

lidade aos locais de rede de alta tensão,

hortaliças, foi possível cercar a horta

anteriormente

como

comunitária com material que inibe a

áreas desocupadas e utilizadas muitas

caracterizados

entrada de cachorros, cavalos e outros

vezes como depósito de lixo e outros fins

animais que prejudicam os canteiros.

não adequados. Outro viés do projeto é a

O projeto vem proporcionando me-

interação com a comunidade, visto que a

lhor qualidade de vida à população,

maioria dos acompanhamentos sociais

além de elevar a autoestima dos seus

do município era de, no máximo, um

participantes, que tiveram suas ren-

ano, não ocorrendo programas sociais

das aumentadas e passaram a se sen-

contínuos.

tir parte de uma iniciativa importante

A iniciativa vai ao encontro de outras ações empreendidas pela Prolar e

Presidente da
Companhia de
Habitação de
Ponta Grossa,
Deloir José
Scremin Junior,
recebe o Troféu
PGP-PR na
Assembleia
Legislativa.

tanto para a comunidade quanto para
o meio ambiente.

HORTAS COMUNITÁRIAS
E SEUS BENEFÍCIOS
NA VIDA COTIDIANA
• Alimentos frescos e livres de agrotóxicos;
• Mantêm o corpo e a mente ativa;
• Alivia o estresse;
• Envolve a comunidade e
aproxima vizinhos;
• Auxilia na educação ambiental,
incentivando o processo de reciclagem
e compostagem;
• As áreas verdes ajudam a combater
as ilhas de calor;
• Serve como refúgio para a
biodiversidade local.
FICHA TÉCNICA
Município: PONTA GROSSA
Nº de habitantes: 311.611 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 100,00 para materiais
Beneficiados diretos: Moradores do Conjunto
Habitacional Costa Rica
Contato: Dino Athos Schrutt (42) 3222-1257

O projeto vem
proporcionando
melhor qualidade
de vida à população,
além de elevar a
autoestima dos
seus participantes,
que tiveram suas
rendas aumentadas
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Ensinar para Proteger

QUATRO BARRAS

Projeto transforma
cultura a partir
de atividades
educativas com
alunos da
rede pública
Ensinar para Proteger desenvolve programas
de educação voltados às áreas de cidadania,
prevenção, preparação e recuperação da
segurança e meio ambiente

P

ara

promover

a

mudan-

ça cultural na sociedade, o

peçonhentos e invasão de indivíduo
armado.

3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).
Para a realização desse projeto, que

município de Quatro Barras,

Outro viés das atividades é incen-

envolve cerca de 300 alunos, são elabo-

na Região Metropolitana de

tivar os estudantes a desenvolverem

rados quadros pedagógicos das aulas e

Curitiba, passou a desenvolver o pro-

respeito pelo meio ambiente. Para

um cronograma das atividades que se-

jeto Ensinar para Proteger 2019. A ini-

isso, especificamente, promove ações

rão desenvolvidas com os alunos den-

ciativa é comandada pela Defesa Civil

de conscientização e responsabilidade

tro e fora do ambiente escolar. O Qua-

em parceria com a Secretaria Muni-

ambiental, tais como palestras expli-

dro Pedagógico de aulas da Defesa Civil

cipal de Meio Ambiente e Agricultura

cativas sobre a separação correta do

aborda os seguintes temas: 193 quando

e tem o objetivo de conscientizar os

lixo e a importância de se praticar os

e como acionar; lar seguro; acidentes

alunos sobre medidas preventivas de

domésticos e autoproteção; primeiros

segurança dentro e fora da escola.

socorros; acidentes com a ingestão de

O projeto visa preparar os estudantes para agir em situações de
emergência, como, por exemplo, incêndios residenciais, florestais e riscos provenientes de construções irregulares. Trabalha, ainda, a segurança
dentro da própria escola, como a evacuação em casos de incêndio, animais
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agir em incêndios e
em outras situações
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corpo estranho; incêndios residenciais
e florestais; desastres ambientais naturais, entre outros.
Já o Quadro Pedagógico de aulas do
Meio Ambiente contempla: flora e fauna; lixo, como separá-lo corretamente e formas inovadoras de reciclagem;
pesca ilegal; e cuidado com os animais.
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Outro viés das
atividades é
incentivar os
estudantes a
desenvolverem
respeito pelo
meio ambiente.
Para isso, o projeto
promove ações de
conscientização
e responsabilidade
ambiental

Crianças têm treinamento com Corpo de Bombeiros para situações de risco e acidentes.

CONFIRA ALGUNS
RESULTADOS DO PROJETO
• Solicitação de construção de 30m de
muro para evitar a entrada de animais
peçonhentos;
• Elaboração de mapa de emergência
da escola;
• Mais de 300 desenhos e produções
de texto orais e escritos, sobre todos
os temas abordados, que evidenciam
o aprendizado dos alunos;
• Instalação de 19 placas para saída
de emergência.

Prefeito de Quatro Barras, Angelo Andreatta, recebe
o Troféu PGP pelo projeto Ensinar para Proteger 2019.

FICHA TÉCNICA
Município: QUATRO BARRAS
Nº de habitantes: 19.851 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 11.430,00 (ano 2019)
Beneficiados: 120 alunos
Contato: Rosamaria Ferreira Duarte
(41) 3671-8878
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Cultivando Saúde e Saberes

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

O

projeto Cultivando Saúde
e Saberes trata-se de uma
ação inovadora, a qual incentiva que os moradores

cultivem hortas de plantas medicinais.
Com mais de 60 espécies, o projeto
trabalha de forma educacional, resgatando o conhecimento e mostrando
os benefícios das plantas para o tratamento de doenças como hipertensão e
diabetes.
Segundo dados da Prefeitura de
Santa Terezinha de Itaipu, no oeste
paranaense, mais de 15 mil pessoas
utilizaram os serviços de saúde do SUS

Horta comunitária
expressa benefícios
das plantas nos
tratamentos de saúde
Iniciativa visa o tratamento de doenças
como hipertensão e diabetes

Morador de Santa Terezinha de Itaipu faz o plantio de plantas medicinais.
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Um cronograma
de visitação à horta
foi organizado para
receber a população,
assim cada um dos
quatro bairros tem
uma semana
predeterminada
no mês para ir
até ao local
para tratar de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) nos últimos
seis meses, o que torna clara a necessidade de se implantar estratégias que
contemplem a melhora na saúde da
população.
O projeto vem justamente para

Prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Cláudio Eberhard, recebe
o Troféu PGP-PR pelo projeto Cultivando Saúde e Saberes.

preencher essa lacuna e, além disso,
auxilia na manutenção da biodiversidade vegetal e cultural do oeste paranaense. O projeto Cultivando Saúde
e Saberes também utiliza da fitoterapia como prática de saúde preventiva, curativa e terapêutica, agregando
outros fatores de auxílio e prevenção,
como, por exemplo, o cultivo e o consumo de alimentos orgânicos.
As espécies da horta variam entre
medicinais e frutíferas e foram selecionadas utilizando os critérios do

Programa conta
com mais de 60
espécies de plantas
medicinais e frutíferas
escolhidas de acordo
com o perfil epidemológico da cidade

perfil epidemiológico do município.
Elas estão distribuídas em forma de
mandala, com identificação contendo
nome popular e científico. A opção pelo

Um cronograma de visitação à hor-

formato se deu pela sua significância

ta foi organizado para receber a po-

relacionada à elevação da espirituali-

pulação de maneira ordenada, assim

dade do sujeito. A psicologia moderna

cada um dos quatro bairros tem uma

explica que a contemplação de uma

semana por mês predeterminada para

mandala pode ser inspiradora para

ir até ao local. Lá também são realiza-

que se atinja a serenidade da mente,

das atividades para ensinar os mora-

contribuindo, dessa forma, para que se

dores os processos de cultivo, manu-

encontre sentido e ordem na vida.

seio e manutenção das plantas.

RESULTADOS
DO PROJETO
• Redução do número de
pessoas com DCNT - Doenças
Crônicas Não Transmissíveis;
• Diminuição do uso de
medicamentos industrializados;
• Diminuição de pacientes no SUS;
• Resgate do cultivo e consumo
de ervas medicinais caseiras;
• Diminuição dos níveis de
ansiedade dos envolvidos;
• Ampliação do conhecimento
a respeito do plantio e do manejo
do solo e das plantas.
FICHA TÉCNICA
Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
Nº de habitantes: 20.841 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 66.650,00 (ano 2019)
Beneficiados: todos os habitantes
Contato: Gislâine Verônica da Silva
(45) 3541-1149
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O certificado de reconhecimento é concedido aos
projetos que obtiveram o conceito ótimo na avaliação
feita pelos Auditores Fiscais da Receita do Estado.
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Na 7ª edição do PGP-PR, os contemplados nessa categoria foram:

ALTAMIRA DO PARANÁ | Projeto Doação de Sangue

MANDAGUARI | Projeto Soletrarte

ALTO PARANÁ | Projeto Incremento na Arrecadação
com Tecnologia de Geoprocessamento

MANDIRITUBA | Projeto Mãos que Geram Renda

APUCARANA | Projeto Ambulatório de Especialidades
Dermatológicas
CAFELÂNDIA | Programa Cidade Limpa com
Inclusão Social e Responsabilidade Ambiental
CAMPO MOURÃO | Programa Campo Mourão Mais Ativa
CASCAVEL | Projeto Aprender Digital

MARINGÁ | Projeto Petingá
MATO RICO | Projeto 1º Emprego do Jovem Aprendiz, da
Teoria à Pratica e Atividades Pedagógicas e Lúdicas na
Agropecuária nas séries iniciais no Centro de Produção
Animal e Vegetal
MATO RICO | Projeto Parque Ambiental do
Gamelão - Realidade que Inspirou uma Cidade
NOVA TEBAS | Projeto Unidades de Conservação

COLOMBO | Programa Coleta Verde
CRUZ MACHADO | Projeto Pilates no Combate da
Dor Lombar Crônica no SUS

PÉROLA | Projeto Parlamentar Jovem no Paraná:
Vereadores Mirins
PÉROLA | Projeto União e Parceria Vencendo a Fibromialgia

CRUZEIRO DO OESTE |Projeto Dinossauros e
Pterossauros de Cruzeiro do Oeste

PIRAQUARA | Projeto Gestão Eletrônica de Documentos

FAZENDA RIO GRANDE | Projeto Fazjovem
Empreendedor

SANTA MARIANA | Projeto Santa Mariana Ressignificando o Nosso Espaço

GUAÍRA | Projeto Sarcóphagus

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | Projeto
Urbanização do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu

GUARATUBA | Projeto Porto Seguro

TOLEDO | Programa Pavimentação Rural

IVAIPORÃ | Projeto Sementinhas do Saber

TRÊS BARRAS DO PARANÁ | Programa Porteira Adentro

LAPA | Projeto Construindo Meu Futuro
LONDRINA | Projeto Mediando Direitos: Cidadania
e Habitação Social

UBIRATÃ | Projeto Uma Cidade Integrada Pelo Esporte
UNIÃO DA VITÓRIA | Projeto Mobilidade e Estruturação
Urbana: Ligação Centro ao Distrito de São Cristóvão

Alto Paraná

Pérola Cruzeiro
do Oeste

Guaíra

Ubiratã

Toledo Cafelândia

Santa Terezinha
de Itaipu

Santa
Mariana

Maringá
Mandaguari

Londrina
Apucarana

Campo
Mourão NovaIvaiporã
Tebas
Colombo

Altamira
do Paraná Mato
Rico

Cascavel

Três
Barras
do Paraná

Cruz
Machado
União
da Vitória

Lapa

Piraquara
Fazenda
Rio Grande
Mandirituba

Guaratuba
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Doação de Sangue

ALTAMIRA DO PARANÁ

Prefeita Elza Aparecida da
Silva, de Altamira do
Paraná, recebe o Certificado
de Reconhecimento pelo
projeto Doação de Sangue.
O projeto criou uma identidade para o município, deixando os seus munícipes com um
sentimento de cidadania e humanidade.

Iniciativa transforma doação
de sangue em um ato heroico
Projeto visa sensibilizar
a população sobre a
importância do ato
de doar sangue

D

ra é doadora de sangue, número que

A equipe de Saúde do município

ainda está longe de atingir a meta

desenvolveu um plano de ação com o

da Organização Mundial de Saúde

objetivo de sensibilizar e conscienti-

(OMS), que é de 3% da população.

zar o cidadão para o ato voluntário e

Tendo conhecimento desses dados, e

permanente de doação de sangue.

sabendo que em Altamira do Paraná

Promovendo cafés vips com di-

oar Sangue é um ato que

o número era inferior a 1%, o projeto

reito a boa conversa e oferecendo

pode salvar vidas. Foi por

veio para modificar essa realidade.

transporte exclusivo para os doadores voluntários, a Equipe de Saúde

isso que o município de
Altamira do Paraná, no

Centro-Oeste paranaense, criou, em
2017, o Programa Doação de Sangue, iniciativa que visa conscientizar
a população sobre a importância de

Município superou
em 40% a meta
do projeto

que, inicialmente, tinha o objetivo
de conseguir 15 doadores por mês,
terminou o ano superando essa meta
em 40%, contando, atualmente, com
260 doadores permanentes e defensores da causa.

doar sangue.
O projeto nasceu a partir de uma
ação programada pela equipe de Vi-

Saiba mais
sobre esse
projeto

gilância Epidemiológica da cidade,

IMPACTOS DO PROJETO

em homenagem ao Dia Mundial do

• Mais de 250 voluntários cadastrados no
Banco de Doadores do município;
• Superação em 40% da meta proposta;
• Maior consciência de cidadania e humanidade entre os munícipes;
• Perspectiva de ampliação do programa
para outros 24 municípios da região.

Doador de Sangue, comemorado no
dia 14 de junho. A ideia foi desenvolver um projeto que revertesse o baixo
número de doadores no município.
Segundo o Ministério da Saúde,
apenas 1,8% da população brasilei-
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FICHA TÉCNICA
Município: ALTAMIRA DO PARANÁ
Nº de habitantes: 4.306 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 4.240,00/ano
Beneficiados: Todos os habitantes da 11ª
Regional de Saúde - Campo Mourão
Contato: Elza Aparecida da Silva
(44) 3755-1254

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Incremento na Arrecadação com Tecnologia de Geoprocessamento

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

ALTO PARANÁ

Município aumenta
arrecadação em R$ 700 mil
com investimentos em
geoprocessamento
Por meio do Recadastramento Imobiliário, projeto
visa ampliar receita de
tributos municipais

C

om

os

recursos

federais

cada vez mais escassos, os
municípios estão buscando outras maneiras de au-

mentar as suas receitas. Por meio de
da tecnologia de geoprocessamen-

Ortoimagem do município permite obter todas as informações sobre os lotes de maneira fácil e digital.

to, Alto Paraná deu início ao projeto
Recadastramento Imobiliário, com o

O processo foi possível graças à

objetivo de ampliar a arrecadação de

aplicação do Sistema de Informação

tributos municipais.

Geográfica (SIG), um software que

A rápida urbanização e o cresci-

apresenta os dados geográficos de

mento das cidades tornaram-se um

um determinado local, como a ve-

desafio para a Administração no que

getação e a declividade para elaborar

diz respeito à cobrança do Imposto

mapas e bancos de dados por meio de

Predial e Territorial Urbano (IPTU),

de fotografias aéreas.

assim como no controle de invasão

O SIG, aliado ao geoprocessamen-

de territórios irregulares, uma prá-

to, permite ao município ter seus da-

tica que prejudica a economia local,

dos de cadastro urbano atualizados

pois dificulta a arrecadação do IPTU.

periodicamente. Dessa maneira, o in-

Por isso, Alto Paraná investiu

cremento do Imposto Predial e Ter-

em tecnologia de geoprocessamen-

ritorial Urbano (IPTU) será gerado de

to para a produção de mapas, cartas,

maneira gradual e legal.

planilhas e gráficos, com informações dos lotes, quadras e edificações

GEOPROCESSAMENTO

da cidade. Cerca de 4.700 unidades

O geoprocessamento representa um
conjunto de tecnologias que consiste em
diversas técnicas de coleta de dados que,
por meio de processos computacionais,
manipulam e geram informações espacialmente referenciadas.

imobiliárias que não recolhiam IPTU
foram identificadas e, com a cobrança dos inadimplentes, o município
obteve R$ 700 mil de aumento na sua
receita anual.

Altamiro Pereira Santana,
prefeito de Alto Paraná
recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo projeto
Incremento na Arrecadação
com Tecnologia de
Geoprocessamento.
FICHA TÉCNICA
Município: ALTO PARANÁ
Nº de habitantes: 13.663 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 224.000,00
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: João Ciboldi Filho (44) 3447-1122
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Ambulatório de Especialidades Dermatológicas

APUCARANA

Com ideia inovadora,
município cria Ambulatório
de Especialidades
Dermatológicas
Projeto é o único do norte do Paraná que oferece serviço de fototerapia

D

evido à baixa oferta de
vagas de residência para
especialização

em

Der-

matologia no Paraná, o

município de Apucarana, no norte do
Estado, sofria com a falta de profissionais nessa área, o que resultava em
uma extensa fila de espera. Ao todo
eram 1.900 pacientes aguardando por
um atendimento.
Foi pensando nisso que, em 2015,
Apucarana conseguiu um credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) para dar início ao Programa
de Residência em Dermatologia, com
o objetivo de formar profissionais capacitados para atender às demandas
da população paranaense em geral.
O planejamento para implantação do
Ambulatório de Especialidades Dermatológicas teve início em 2017, com
a formação do grupo de trabalho e

Diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde de
Apucarana, Roberto Kaneta,
recebe o Certificado de Reconhecimento pelo projeto
Ambulatório de Especialidades Dermatológicas.

Em quatro meses de
funcionamento, mais
de duas mil consultas
foram realizadas

a adequação do espaço físico. Já em
2018, o projeto recebeu a sua primeira

doenças de pele, como Vitiligo, Der-

turma de médicos residentes. E, final-

matite Atópica, Psoríase, entre ou-

mente, em 2019, os atendimentos à

tras.

comunidade começaram a ser realizados no Ambulatório.
Saiba mais
sobre esse
projeto

Em quatro meses de funcionamento, a fila de espera foi eliminada.

O local conta com salas de fotote-

Foram realizadas mais de 2.000 con-

rapia e estação de fotografia, quatro

sultas, 272 sessões de fototerapia,

consultórios médicos e dois centros

297 pequenas cirurgias e oito encon-

cirúrgicos montados. A estrutura

tros de capacitação para médicos da

permite que os pacientes recebam

atenção básica dos municípios, ofer-

todo o tratamento necessário para

tando oito vagas para os profissionais
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Ambulatório dispõe da única câmara de fototerapia
pública na região.

FOTOTERAPIA
A fototerapia consiste na utilização de luzes especiais como forma de tratamento
para problemas de pele. Ela possui uma
ação anti-inflamatória e imunossupressora, o que é muito útil para diminuir a
superprodução de células em locais específicos da pele. A fototerapia também
pode ser utilizada pelos fisioterapeutas
para promover o rejuvenescimento e o
combate às pequenas manchas de pele
que podem ser causadas pelo sol.

FICHA TÉCNICA:
Município: APUCARANA
Nº de habitantes: 120.919 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 350.000,00
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Ligia Marcia Mario Martin
(43) 3162-3049

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Cidade Limpa com Inclusão Social e Responsabilidade Ambiental

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

CAFELÂNDIA

Servidores do Programa Cidade Limpa em ação pelas
ruas do município de Cafelândia.

Programa Cidade Limpa
une inclusão social à
responsabilidade ambiental
Iniciativa viável e barata gera renda e dignidade aos agentes ambientais

N

ão é de hoje que Cafelân-

IMPACTOS DO PROJETO

dia é reconhecida pelo seu

• Criação de 60 postos de trabalho para
pessoas em situação de vulnerabilidade
social;
• Capacitação de 60 agentes ambientais;
• Diminuição da dependência de auxílios
sociais;
• Maior dignidade no desempenho do
trabalho dos agentes ambientais;
• Aumento da eficiência do serviço de
limpeza urbana;
• Diminuição dos riscos relacionados a
endemias;
• Diminuição de custos relativos ao transbordo de rejeitos sólidos;
• Formação de consciência ambiental
junto à comunidade;
• Aumento no número de famílias que
realizam separação do reciclável.

c o m p r o m e t i m e n to com
a preservação ambiental.

Com o Programa Cidade Limpa, criado em junho de 2018, a pequena cidade do oeste paranaense promove a
reciclagem do lixo entre seus habitantes e oferece trabalho às famílias
que estão em situação de vulnerabilidade social.
Cafelândia produz cerca de 10
toneladas de lixo por dia, sendo a
maioria enviada a aterros sanitários

Prefeito de Cafelândia,
Estanislau Mateus Franus,
recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo projeto
Cidade Limpa.

fora dos limites da cidade e a custos
muito elevados.
Com o projeto, grande parte do

realizado por catadores de materiais
recicláveis.

lixo orgânico é transformado em

O programa Cidade Limpa trata-

adubo por meio do processo de com-

-se de uma solução de baixo custo

postagem. A destinação correta de

se comparada a outros modelos de

materiais recicláveis por meio da

serviços na área de meio ambiente e

triagem do lixo também possibilita

saúde pública e promove a capacita-

que apenas uma parte muito pequena

ção, o emprego e a melhoria na vida

dos resíduos sólidos seja considerada

de cerca de 60 agentes ambientes e

não reaproveitável. Todo o processo é

de suas famílias.

FICHA TÉCNICA
Município: CAFELÂNDIA
Nº de habitantes: 14.662 (IBGE/2010)
Orçamento: R$ 864.000,00/ano
Beneficiados: todos os habitantes
Contato: Rogério (45) 3241-4300
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Campo Mourão + Ativa

CAMPO MOURÃO

Para combater o sedentarismo,
município oferece atividades
físicas à comunidade
Programa é realizado em parceria com instituições de ensino,
religiosas e empresas privadas

P

reocupados com o cenário de

Escola + Ativa, Servidor + Ativo.

sedentarismo no mundo in-

Desde a sua implantação, o projeto

teiro e especialmente entre a

vem construindo uma sociedade mais

comunidade local, o municí-

saudável e consciente sobre a impor-

pio de Campo Mourão criou o Projeto

tância de fugir do sedentarismo. Graças

Campo Mourão + Ativa. A iniciativa da

ao projeto, 5% das pessoas que toma-

Fundação de Esporte do município é

vam medicamentos de hipertensão

realizada em parceria com instituições

deixaram de fazer uso e 140 pessoas

de ensino, religiosas e empresas priva-

com depressão foram encaminhadas

das e promove atividades físicas per-

para o tratamento necessário, tornando

manentes a toda comunidade.

a população mais ativa e também feliz.

Ao todo são atendidas 1300 pessoas
de todas as faixas etárias, as quais são
divididas em 31 grupos, com suas respectivas atividades e objetivos. Entre as
atividades estão: Grupo de Condicionamento Físico + Ativa, Terceira Idade
em Ação, Mulher + Ativa, Academia da
Terceira Idade do Corpo de Bombeiros,

FICHA TÉCNICA
Município: CAMPO MOURÃO
Nº de habitantes: 87.194 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: folha de pagamento
dos profissionais
Beneficiados: 1.300 pessoas
Contato: Layla Mariana Maiante
Pinto Antonechen (44) 3523-1561

SEDENTARISMO:
PROBLEMA MUNDIAL
Conforme levantamento realizado nas 26
capitais brasileiras e no Distrito Federal
e publicado pelo Ministério da Saúde
em 2017, 13,7% da população adulta
nacional se autodeclara inativa, dado
extremamente alarmante, pois o sedentarismo é o responsável por matar mais
de três milhões de pessoas no mundo,
todos os anos.
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
mostra também que um em cada quatro adultos no mundo é considerado
sedentário. Dentre os povos da América
Latina, o brasileiro é o mais sedentário.
Foi observando esses números que a
Fundação de Esporte de Campo Mourão
iniciou o programa.

Marcelo Lima, presidente da
Fundação de Esporte de Campo
Mourão, e o prefeito Tauillo Tezalli, recebem o Certificado de
Reconhecimento pelo
Projeto Campo Mourão + Ativa.

Saiba mais
sobre esse
projeto

Fundação de Esporte do município realizou, por meio do programa, jogos de integração do idoso.
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Aprender Digital

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

CASCAVEL

C

om o objetivo de promover a
inclusão social para alunos
com deficiência, o município de Cascavel, no oeste

paranaense, desenvolveu o projeto
Aprender Digital, iniciativa baseada
nos conceitos de Tecnologia Assistiva.
Com a aquisição de computadores
com tela touch screen, destinados aos
estudantes com dificuldades de coordenação motora para a escrita, o projeto proporciona autonomia escolar
aos alunos que apresentam dificuldades na coordenação motora fina e
comunicação verbal que é caso das
pessoas com transtorno de espectro
autista e alunos com deficiência física neuromotora.

Projeto investe em
Tecnologia Assistiva
para promover
inclusão social
de alunos
Iniciativa proporciona maior independência e melhor
aprendizado para estudantes com deficiências

O computador c o m t e l a t o u c h
screen auxilia nas atividades direcionadas pela professora, a qual propõe
o uso de novas ferramentas tecnológicas como forma de diversificar e
qualificar o acesso ativo dos alunos

Prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos
da Silva, recebe o
Certificado de
Reconhecimento
pelo projeto
Aprender Digital.

às informações, oferecendo ainda um
recurso didático a mais aos professores, o que contribui no processo de
ensino.
Até o momento são 15 escolas
beneficiadas com o Projeto Aprender Digital, atingindo diretamente
23 alunos da rede pública, que vêm
demonstrando avanços na aprendizagem e na aquisição motora de
membro superior e das funções psicológicas superiores.

Tecnologia
Assistiva auxilia
autistas e pessoas
com deficiência
física neumotora

23 alunos de 15 escolas municipais
são diretamente beneficiados pelo projeto
TECNOLOGIA ASSISTIVA
A Tecnologia Assistiva tem como objetivo proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade
de vida e inclusão social, por meio de
ferramentas que possibilitam a ampliação de sua comunicação, mobilidade,
controle de seu ambiente, e habilidades
de aprendizado e trabalho.

FICHA TÉCNICA
Município: CASCAVEL
Nº de habitantes: 286.205 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 67.500,00
Beneficiados: 163 alunos
Contato: Vanessa Idalgo Becegato
(43) 4001-2898
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Coleta Verde

COLOMBO

Prefeita de Colombo,
Izabete Cristina Pavin,
recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo
projeto Coleta Verde.

Iniciativa desperta na
população a responsabilidade
com o Meio Ambiente
Programa incentiva
famílias a separar
corretamente os
recicláveis

Dessa maneira, o projeto conscientiza a população sobre a impor-

carte de resíduos era feito de maneira
negligente.

tância de separar corretamente o lixo,

Desde a sua implantação, o projeto

incentiva a produção dos pequenos

recolheu cerca de 400 toneladas/ano

agricultores, gera renda para as famí-

de materiais recicláveis; adquiriu dos

lias dos agentes ambientais e, princi-

agricultores familiares 184 toneladas

rabalhar na preservação do

palmente, evita o despejo de materiais

de hortaliças; e apenas no primeiro

meio ambiente é ser res-

recicláveis em locais inapropriados e

semestre de 2018, 95.243 kg de reci-

ponsável por garantir um

prejudiciais à natureza.

cláveis foram coletados. Atualmente,

T

futuro digno para as próxi-

Além disso, o Programa Coleta

o Programa Coleta Verde conta com 36

mas gerações. Foi por isso que o mu-

Verde transforma a situação nutri-

pontos de coleta de produtos. Os bons

nicípio de Colombo, na Região Metro-

cional das famílias participantes, que

resultados o levaram a ser premiado

politana de Curitiba, desenvolveu o

passam a consumir alimentos mais

com o Certificado de Reconhecimen-

Programa Coleta Verde.

saudáveis e de procedência garantida,

to do Prêmio Gestor Público Paraná,

Com o objetivo de preservar os re-

promovendo também a limpeza nos

umas das premiações mais importan-

cursos naturais, a iniciativa criou um

bairros, pois antes do projeto o des-

tes desse segmento no Brasil.

Projeto recolhe
cerca de 400
toneladas/ano de
materiais recicláveis

FICHA TÉCNICA
Município: COLOMBO
Nº de habitantes: 212.967 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 59.000,00/mês
Beneficiados: 2.400 famílias
Contato: Marcio Roberto Toniolo (41) 3656-2490

efeito dominó, no qual todos os envolvidos são beneficiados. O prograSaiba mais
sobre esse
projeto

ma funciona da seguinte maneira: na
troca de 10 kg de materiais recicláveis,
o cidadão ganha 5 kg de produtos produzidos na agricultura familiar. Todo
o material recebido é doado para a associação de catadores.
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Pilates no Combate da Dor Lombar Crônica no SUS

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

CRUZ MACHADO

Município oferece aulas de
pilates gratuitas para combater
a dor lombar crônica
Problemas relacionados
à coluna vertebral correspondem a 70% dos atendimentos fisioterápicos
da cidade

A

Clínica Municipal de Fisioterapia de Cruz Machado,
no s u d e s t e paranaense,
apresentava uma deman-

da reprimida de pacientes com patologias crônicas relacionadas à coluna
vertebral, representando aproximadamente 70% dos atendimentos fisioterápicos. Para atender a toda a

90% dos pacientes que estavam à
espera do tratamento foram atendidos

população, a cidade criou o projeto
Pilates no Combate da Dor Lombar

BENEFÍCIOS DO PILATES

Crônica no SUS.

• Aumenta a força, o equilíbrio, a coordenação e a flexibilidade;
• Proporciona maior controle muscular e
consciência corporal;
• Melhora o condicionamento físico e
mental;
• Melhora a capacidade respiratória;
• Corrige a postura;
• Alivia dores musculares e previne lesões;
• Aumenta a autoestima e alivia o estresse;
• É eficiente na pós-reabilitação.

Grande parte da população da região é composta por trabalhadores rurais, que exercem atividades manuais
na agricultura e, por isso, apresentam
altos índices de lesões na coluna vertebral. E foi com esse foco que o projeto foi criado: trabalhar o processo de
reabilitação dessa parcela da população e também diminuir as demandas
no Sistema Único de Saúde (SUS).
As aulas de pilates são realizadas
duas vezes por semana, nas depen-

Prefeito de Cruz Machado,
Euclides Pasa, recebe o
Certificado de Reconhecimento
pelo projeto Pilates no Combate
da Dor Lombar Crônica no SUS.

dências da Clínica Municipal de Fisioterapia. Os grupos são formados por
até 10 pessoas, que são encaminhadas

realizadas avaliações com Escala de

ao programa por meio de diagnóstico

Dor, a fim de mensurar os resultados

clínico. As aulas são ministradas por

alcançados. A partir das avaliações,

uma fisioterapeuta e uma educado-

observou-se uma melhora de 80%

ra física e, para cada paciente, têm

nos pacientes que estavam à espera do

duração de dois meses. Também são

tratamento.

FICHA TÉCNICA
Município: CRUZ MACHADO
Nº de habitantes: 18.040 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 6.800,00
Beneficiados: 110 pacientes
Contato: Luanda Cristina Wierzbicki
(42) 3554-1294
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Dinossauros e Pterossauros de Cruzeiro do Oeste

CRUZEIRO DO OESTE

Valorização de Sítio
Paleontológico é
trabalhada em
projeto do Oeste
do Estado
Projeto é o primeiro na área de educação
científica em paleontologia do Paraná

E

IMPACTOS EM NÍVEL
MUNICIPAL E MUNDIAL

m 2012, o município de Cruzeiro do Oeste, na região
noroeste paranaense, tornou-se internacionalmente

conhecido pela descoberta de uma
população de pterossauros. Esse destaque levou a cidade a desenvolver um
trabalho inédito na área da educação
científica em paleontologia do Paraná
e despertou amplo interesse da população em geral, sendo objeto de estudo
de vários alunos de graduação.
Essas peças constituem um manancial rico que permite o desenvolvimento de projetos de divulgação e
educação científica, em paralelo às

Profissionais escavam o terreno à procura de novos fósseis.

Prefeita de Cruzeiro do Oeste,
Cruzeiro do Oeste, Maria Helena
Bertoco Rodrigues, recebe o
Certificado de Reconhecimento
pelo projeto Dinossauros
e Pterossauros.

O sítio paleontológico do município é
caracterizado pela presença de uma
grande quantidade de ossadas de pterossauros e dinossauros em excepcional
qualidade de preservação, caso de
extrema raridade e importância científica. Pode-se afirmar que em Cruzeiro
do Oeste existe a maior concentração
de pterossauros por metro quadrado
jamais encontrados em qualquer outra
parte do mundo.
Mais de 300 peças excepcionalmente
preservadas, entre ossos de pterossauros e dinossauros, já foram identificadas.

atividades de pesquisa. Além disso,
as grandes descobertas possibilitaram a inauguração do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, local
que atrai turistas do mundo todo e,

Programa já identificou mais de 300 fósseis
de dinossauros no interior do Paraná

principalmente, possibilita que estu-

Saiba mais
sobre esse
projeto

dantes de escolas públicas e privadas

o envolvimento de artistas plásticos

realizem estudos na área da paleon-

paranaenses para reconstituição pa-

tologia.

leoartística de ambientes e animais

Tudo isso contribui para formar

pré-históricos, favorecendo o surgi-

uma consciência na opinião pública

mento de uma indústria de artesana-

do valor patrimonial que esse sítio

to temático integrada às atividades

representa e a importância de pre-

do turismo científico, educativo e

servá-lo. O museu também estimula

cultural.
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FICHA TÉCNICA
Município: CRUZEIRO DO OESTE
Nº de habitantes: 20.416 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 45.000,00/ano
Beneficiados: Comunidade acadêmica e
interessados no estado da paleontologia.
Contato: Neurides Martins (44) 3676-8150

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Fazjovem Empreendedor

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

FAZENDA RIO GRANDE

Projeto incentiva alunos da
rede pública a empreender
Diante do cenário de crise
do país, iniciativa encontrou um caminho para
ajudar os jovens a
ingressarem no
mercado de trabalho

P

ara fomentar o empreendedorismo entre os jovens,
o município de Fazenda Rio
Grande, na Região Metropo-

litana de Curitiba, criou o FazJovem
Empreendedor. O objetivo era despertar a visão empreendedora entre os
jovens que estão deixando a escola e
prepará-los para o mundo dos negócios, afastando-os da vulnerabilidade
social.
O programa, idealizado pela Prefeitura com o apoio de uma equipe
multidisciplinar de técnicos., é aplicado desde 2018. Ele contempla os

Jovens recebem certificados de participação no encerramento do programa.

Programa beneficia
1.100 alunos da rede
pública de ensino

dez colégios estaduais do município
e presta orientações aos alunos do 3º
ano do Ensino Médio, aproximada-

Após o término do projeto, os dados

mente 1.100 alunos da rede pública.

dos alunos são anexados a um banco

O projeto foi idealizado em um

de dados e comparados mensalmente

ciclo de cinco palestras, as quais são

aos dados fornecidos pelo MEI e setor

divididas em três encontros que abor-

de arrecadação, a fim de saber quantos

dam os seguintes temas: conhecen-

jovens que participaram das palestras

do o município; desenvolvendo o seu

abriram seu próprio negócio.

bairro; motivando o jovem empreendedor; desburocratização; e vocação

RESULTADOS

empreendedora.

Após o primeiro ano de aplicação do projeto, foi constatado o aumento de jovens
à procura de orientação dentro
da Sala do Empreendedor, com movimentações inclusive para abrir o seu
próprio negócio ou aprimorar o
ramo em que a família já atua.

No último encontro, os alunos têm
a possibilidade de se encontrar com o
prefeito, que conta como é administrar
uma cidade como Fazenda Rio Grande, e os desafios enfrentados para desenvolver o empreendedorismo local.

Prefeito de Fazenda Rio Grande,
Marcio Cláudio Wosniak,
recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo projeto
FazJovem Empreendedor.

FICHA TÉCNICA
Município: FAZENDO RIO GRANDE
Nº de habitantes: 81.675 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 8.500,00/ano
Beneficiados: 70% dos munícipes
Contato: Marcio Cláudio Wosniak
(41) 3604-5011
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Sarcóphagus

GUAÍRA

Inovação na administração
de cemitérios com ferramenta
de geoprocessamento
Iniciativa permite que todos tenham acesso mais rápido à informação
sobre lotes e sepultamentos

E

INTEGRAÇÃO
COM GEO GUAÍRA

m mais de 60 anos, os cemitérios municipais da cidade
de Guaíra, no oeste paranaense, nunca haviam sido in-

formatizados ou mapeados. A quantidade de pessoas sepultadas, túmulos
e capelas era imprecisa e o sistema de
administração do cemitério era antiquado e pouco sustentável. Para mudar essa realidade, o município criou
o projeto Sarcóphagus.
A iniciativa permitiu mapear todos
os cemitérios do município e organizá-los em setores, quadras e lotes,
identificando a situação de cada um e
seu tipo (capela, jazigo, carneira, gaveta ou cova). Para isso, foi realizado o recadastramento dos falecidos,
buscando as informações nos livros

Saiba mais
sobre esse
projeto

Prefeito de Guaíra, Heraldo
Trento, recebe o Certificado
de Reconhecimento
pelo projeto Sarcóphagus

O projeto identificou
mais de 2.700 lotes
abandonados ou em
péssima conservação

antigos e nas lapelas dos túmulos, assim como a colaboração dos munícipes que possuem informações de seus

abandonados ou em péssimo estado

entes sepultados.

de conservação, o que ajudou no tra-

O projeto ainda possibilitou a
identificação de mais de 2.700 lotes
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balho dos funcionários de restauração
desses espaços.

O projeto Sarcophágus conta ainda
com a tecnologia de Ortofoto, que é
vinculada ao Mapa Georreferenciado
de Guaíra (Geo Guaíra, premiado na
6ª edição do PGP-PR), permitindo que
a visualização dos túmulos seja mais
clara e que estudos visando a reorganização dos cemitérios sejam efetuados através da imagem. Por meio do
projeto também é possível encontrar
a localização exata do falecido, o que
é uma grande facilidade para quem
visita o cemitério.

FICHA TÉCNICA
Município: GUAÍRA
Nº de habitantes: 30.704 (IBGE/2010)
Beneficiados: Gestores municipais
e toda a população
Contato: Benjamin Lemes Fernandes
(44) 3642-9939

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Porto Seguro

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

GUARATUBA

Aulas especiais no contraturno
combatem a evasão escolar
Com a oferta de atividades esportivas, culturais e musicais, crianças e adolescentes
saem do cenário de vulnerabilidade social

D

evido ao elevado número

cidadã. Além disso, são realizadas

de crianças e adolescentes

discussões em grupo, colaborando

em situação de vulnerabi-

para que os estudantes construam

lidade social, o município

uma nova visão de mundo e superem

de Guaratuba, região litorânea do

situações desfavoráveis pelas quais

Paraná, criou o projeto Porto Seguro,

passaram.

uma iniciativa que oferta atividades

possibilitam a ampliação do univer-

esportivas, culturais e musicais para

so informacional, artístico e cultural

os estudantes no período do contra-

dos alunos, bem como estimulam o

turno, evitando a evasão escolar.

desenvolvimento de talentos e habi-

As

atividades

também

Com cerca de 17% das famílias de-

lidades antes não exploradas, contri-

pendentes do bolsa família e 377 de-

buindo para a inserção, reinserção e

las com crianças e adolescentes com

permanência no sistema educacional.

idade entre 6 e 17 anos, o município

A iniciativa protege crianças e ado-

percebeu a necessidade de desenvol-

lescentes da violação de seus direitos,

ver um trabalho voltado à prevenção

da negligência familiar, da evasão

de possíveis situações de risco. Daí

escolar e, principalmente, do uso de

nasceu o projeto Porto Seguro, que

drogas e da violência doméstica.

Prefeito de Guaratuba,
Roberto Justus, recebe o
Certificado de Reconhecimento
pelo projeto Porto Seguro.

visa complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no
desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Nas atividades de contraturno,
160 jovens têm acesso a informações
sobre os seus direitos e participação

160 jovens têm
acesso a informações
sobre seus direitos e
participação cidadã

FICHA TÉCNICA
Município: GUARATUBA
Nº de habitantes: 32.095 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 50.000,00/mês
Beneficiados: 160 crianças e adolescentes
Contato: Maricel Auer (41) 3472-8601

Saiba mais
sobre esse
projeto
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Sementinhas do Saber

IVAIPORÃ

Projeto estimula nas
crianças o respeito e
a valorização da natureza
Iniciativa leva os alunos a apreciar o mundo natural e a lutar por sua preservação

O

município de Ivaiporã, na
região norte do Paraná,
criou o projeto Sementinhas do Saber numa ini-

ciativa de fazer com que crianças dos
CMEIs da cidade aprendam a plantar
o seu próprio alimento e a cuidar da
natureza.
O projeto consiste na disseminação de um processo educacional com
ações didáticas e pedagógicas voltadas para a sustentabilidade dos recursos naturais. A iniciativa também
trabalha a valorização da agricultura
local ao ensinar aos alunos a importância de se cultivar alimentos saudáveis e de boa qualidade.
O programa tem como proposta
aos profissionais da Educação e aos

BENEFÍCIOS DO CONTATO
COM A NATUREZA PARA OS
PEQUENOS

estudantes o contato com a natureza
desde cedo, além de estimular uma
alimentação mais saudável e uma vivência em ambiente mais agradável.
Para a realização do projeto, são
pensadas sequências didáticas envolvendo o tema, com várias atividades pedagógicas. Na construção das
hortas e jardins, são usados materiais recicláveis, como pneus, latas e
garrafas pet, além de esterco animal e

Prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral, recebe o Certificado de Reconhecimento pelo
projeto Sementinhas do Saber.

compostagem, tornando o processo o
mais orgânico e sustentável possível.
Saiba mais
sobre esse
projeto

No ano de 2019, o Projeto Sementinhas do Saber está sendo desenvolvido em quatro CMEIs do município,
envolvendo aproximadamente 350
estudantes e seus familiares, além de
toda a comunidade escolar.
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FICHA TÉCNICA
Município: IVAIPORÃ
Nº de habitantes: 31.816 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 2.870,00
Beneficiados: 350 crianças e 75 funcionários
Contato: Ligia Cristina Belcamino
(43) 3472-3121

A relação das crianças com a natureza
é fundamental para o seu bom desenvolvimento, principalmente na primeira
infância. Esse contato pode trazer melhorias em aspectos físicos, desenvolvendo
capacidades motora, mentais, emocionais e até espirituais, por perceberem que
fazem parte de algo maior.
Além disso, esse vínculo permite aos
pequenos desenvolver todos os sentidos;
promove o aprendizado mais ativo e
explorador; favorece vínculos sociais; estimula a atividade física; conscientiza sobre
a importância de se preservar o meio
ambiente; traz benefícios diretos à saúde;
desperta um senso crítico e consciente.

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Construindo Meu Futuro

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

LAPA

Desenvolvimento
infantojuvenil é
foco de projeto
em município
paranaense
A iniciativa trabalha a perspectiva de um futuro melhor
para crianças, jovens e adolescentes da Lapa

RESULTADOS DO PROJETO
• Evolução no desenvolvimento interpessoal dos participantes;
• Diminuição de problemas comportamentais na escola;
• Articulação do Programa Jovem
Aprendiz no município.

FICHA TÉCNICA
Município: LAPA
Nº de habitantes: 44.932 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 400.000,00/ano
Beneficiados: 873 crianças,
adolescentes e jovens
Contato: Liziane Ramalho Pinto (41) 3547-5029

P

ensando no bom desenvolvimento das crianças, jovens e
adolescentes do município,
a prefeitura de Lapa, na Re-

gião Metropolitana de Curitiba, criou
o projeto Construindo Meu Futuro. A
iniciativa propicia atividades no contraturno escolar, cursos de aperfeiçoamento profissional e de idiomas, que
dão aos participantes novas perspectivas de futuro, auxiliando o ingresso no
mercado de trabalho.
O programa nasceu a partir do cenário crítico em que os jovens da cidade se encontravam. Com diversos
casos de abandono escolar, o Construindo Meu Futuro propõe o resgate
da juventude, buscando alternativas e

Programa desenvolvido no Centro da Juventude da Lapa é reconhecido por sua importância social.

estratégias inovadoras para que adolescentes desenvolvam suas potencia-

balhar na prevenção de diversas vul-

lidades.

nerabilidades, casos de violências e

Baseado em três pilares: cidadania,

lutar por avanços nas regulamenta-

convivência e formação, o projeto pro-

ções das legislações vigentes na área

porciona a 873 crianças, adolescentes

da juventude, fortalecendo o Pro-

e jovens uma formação profissional

grama Jovem Aprendiz do município.

em oratória, informática, inglês, dire-

Tudo isso é feito por meio da técni-

cionamento ao desenvolvimento pes-

ca de Programação Neurolinguística

soal e relacionamento intrapessoal.

(PNL), a qual ensina o gerenciamento

Outro objetivo do programa é tra-

dos pensamentos e emoções.

Prefeito da Lapa, Paulo César
Fiates Furiati, recebe o Certificado de Reconhecimento pelo
projeto Construindo Meu Futuro.
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Mediando Direitos: Cidadania e Habitação Social

LONDRINA

Iniciativa auxilia famílias
em processos judiciais
como inventário, divórcio
e ações declaratórias

P

ara promover a mediação
entre as famílias que necessitam de atendimento jurídico, o município de Londrina

desenvolveu o projeto Mediando Direitos: Cidadania e Habitação Social.
O programa auxilia nos processos de
inventário e divórcio, ações declaratórias quanto ao direito ao imóvel, alvará judicial para escriturar em nome
de pessoas incapazes, entre outros.

Projeto fornece
mediação jurídica
gratuita para
famílias que
necessitam
de atendimento

A Companhia de Habitação de
Londrina (COHAB-LD) é a responsável por gerir essa iniciativa, a qual
é realizada em parceria com a Seção
Social, que atua de maneira integrada
junto às Seções de Regularização Fundiária, Comercialização e Registros e
Departamento Jurídico.

Presidente da Companhia
de Habitação de Londrina,
Luiz Cândido de Oliveira,
recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo
Projeto Mediando Direitos.

A inclusão das famílias no programa ocorre a partir da identificação da
demanda, que é precedida de uma entrevista com os solicitantes. Em posse
de todas as informações, é feita uma
análise documental, que apontará a
real necessidade de encaminhamento
da família para atendimento jurídico.
As ações de auxílio às famílias nos
processos judiciais vão de mobilização
de instituições parceiras, entrevista
com os membros da família, mediação
entre a família e a assessoria jurídica
e acompanhamento durante todas as
etapas do processo.
O projeto tem o objetivo de instruir, orientar, facilitar e mediar
Saiba mais
sobre esse
projeto

acessos, contribuindo significativamente para o crescimento e o desenvolvimento do cidadão. Quando este
não dispõe das condições e dos meios
necessários para o pleno exercício de
cidadania, cabe ao Estado oferecê-las.
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Prefeitura oferece condições para
o pleno exercício da cidadania
NÚMEROS
DO PROJETO
• 170 famílias orientadas acerca da
documentação necessária para legalização de posse;
• 85 documentos pessoais obtidos;
• 3 alvarás concedidos;
• 106 pedidos de isenção de taxas e
tributos;
• 62 ações de divórcio e partilha;
• Acesso à justiça gratuita;
• Regularização da situação civil.

FICHA TÉCNICA
Município: LONDRINA
Nº de habitantes: 506.701 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 85.620,00/ano
Beneficiados: 1.558 famílias
Contato: Luiz Cândido de Oliveira
(43) 3315-2202

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Soletrarte

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

MANDAGUARI

Escrita formal é incentivada
entre alunos de 4º e 5º anos
da rede pública municipal
Projeto é desenvolvido nas turmas das seis escolas do Ensino Fundamental

Prefeito de Mandaguari,
Romualdo Batista, recebe
o Certificado de Reconhecimento
pelo projeto Soletrarte.
Prefeito de Mandaguari presenteia o vencedor do Soletrarte 2019 no encerramento do projeto.

C

om o uso crescente das tecnologias, a linguagem formal
vem perdendo espaço. Por
isso, o município de Man-

daguari, no norte central paranaense,
criou o projeto Soletrarte. O projeto
desenvolvido nas turmas de 4º e 5º

Aulas se tornaram
mais produtivas e
enriquecedoras
com programa de
soletração

anos da rede municipal de educação

as crianças. E, ao final do seu desenvolvimento, os professores puderam
notar um avanço significativo na ortografia formal dos alunos.
Como resultado do projeto, os alunos melhoraram seus rendimentos
escolares. As aulas nas seis escolas
que implantaram o projeto se torna-

tem o objetivo de incentivar os alu-

ram mais produtivas e enriquecedo-

nos a estudarem a escrita ortográfica

Mandaguari criou o projeto de sole-

ras, gerando maior interação e apren-

formal, visando possibilitar que eles

tração para favorecer a reflexão sobre

dizado.

estabeleçam uma comunicação eficaz

normas ortográficas, ao mesmo tem-

em todos os setores da sociedade.

po em que diverte os alunos.

O programa nasceu a partir de re-

Em cada etapa do projeto, os pro-

latos de professores que diziam que

fessores organizam um ambiente com

alguns alunos matriculados nas séries

a disposição das carteiras em círculos,

iniciais

dificuldades

projetor, som e microfone, proporcio-

no trabalho ortográfico. Inspirada no

apresentavam

nando aulas dinâmicas e prazerosas.

“Soletrando”, quadro do programa

O dinamismo do programa fez com

Caldeirão do Huck, a prefeitura de

que ele se tornasse um sucesso entre

FICHA TÉCNICA
Município: MANDAGUARI
Nº de habitantes: 32.658 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 6.500,00/mês
Beneficiados: 750 alunos diretamente
Contato: Silvana Rodrigues Malheiros Huss
(44) 3233-3252
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Mãos que Geram Renda

MANDIRITUBA
BEM-ESTAR DA
POPULAÇÃO
COMO PROPÓSITO
O projeto Mãos que Geram Renda é um
marco na história de Mandirituba, pois
foi o responsável por transformar a vida
de inúmeras famílias. Ao possibilitar
o retorno ao mercado de trabalho, a
iniciativa oportuniza a renovação da autoestima dos participantes, que, a partir
do projeto, constroem uma nova história
para si e para sua família, criando um
sentimento de motivação e esperança.
Encerramento do curso de panificação desenvolvido pelo programa Mãos que Geram Renda.

Prefeitura oferece capacitação
profissional gratuita para
pessoas de baixa renda
FICHA TÉCNICA
Município: MANDIRITUBA
Nº de habitantes: 22.220 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 1.874.865,97
Beneficiados: 68% das famílias da zona rural
Contato: Rosilene Vonsovicz Weber
(41) 3626-1122

Panificação, cuidados
pessoais, corte e costura
são os cursos ofertados

C

om o objetivo de aprimorar
a Assistência Social aos seus
moradores, o município de
Mandirituba, na Região Me-

tropolitana de Curitiba, criou o projeto Mãos que Geram Renda. A iniciativa proporciona cursos de capacitação
profissional nas áreas de panificação,
cuidados pessoais (cabeleireiro, ma-

lias atendidas, promovendo acesso
aos direitos, cidadania e mercado de
trabalho.
Desde o ano de 2017, o serviço
Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF) realiza atividades coletivas planejadas a cada 15 dias com

nicuro e pedicuro) e corte e costura

essas pessoas, além de visitas domi-

para pessoas de baixa renda.

ciliares e atendimento individualiza-

O programa conta com um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização,
Saiba mais
sobre esse
projeto

Prefeito de Mandirituba,
Luis Antonio Biscaia,
recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo projeto
Mãos que Geram Renda.

encaminhando e acompanhando as
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social na sua jornada pela
busca de um trabalho. Com os cursos
de capacitação profissional, o projeto
tem o intuito de emancipar as famí-
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Cerca de 300 famílias
participantes do
projeto renovam
sua autoestima e
constroem uma
nova história

do, sempre que necessário. Cerca de
300 famílias são atendidas pelo projeto.
Graças aos cursos, os cidadãos
que participam do projeto Mãos que
Geram Renda se sentem no controle
de suas vidas, prontos para retornar
ao mercado de trabalho ou se aventurar no mundo do empreendedorismo.

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Petingá

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

MARINGÁ

Graças a aplicativo,
município aumenta
o número de
castração de animais
Iniciativa também permite a adoção on-line dos pets

D

iante do alto número de

no programa de castração e a inclusão,

animais de rua, sem raça

a qualquer momento, de novas infor-

definida, à espera da cas-

mações. Permite também que o cida-

tração, o município de Ma-

dão tenha acesso à "Feirinha de Doa-

ringá, no norte central paranaense,

ção On-line", o que facilita o processo

criou o projeto Petingá. A iniciativa

de adoção e oferece aos bichinhos um

ajuda no processo de organização e

ambiente seguro e saudável.

liberação do procedimento cirúrgico,

O aplicativo Petis integra prefei-

possibilita a adoção on-line e promove

tura, cidadão, ONGs, protetores inde-

eventos de Proteção e Bem-Estar Ani-

pendentes e clínicas credenciadas, e

mal.

possibilta que todo o contato, antes da

Tudo isso só foi possível graças ao

realização das cirurgias ou adoção dos

desenvolvimento do aplicativo “Pe-

animais, seja realizado de maneira in-

tis”, uma ferramenta georeferenciada

teiramente on-line. Além da agilidade

que permite que o cidadão faça uma

que essa ferramenta inovadora ofe-

solicitação de castração para qualquer

rece, ela também confere ao processo

animal que esteja na rua. O aplicativo

total transparência, aproximando o ci-

gera à Diretoria de Proteção e Bem-

dadão do município. Ao todo, já foram

-Estar Animal informações em tem-

mais 8.700 castrações realizadas, rea-

po real quanto aos tutores dos pets,

lidade que levou o projeto a conquistar

permitindo definir prioridades no

o Certificado de Reconhecimento do

atendimento, além de possibilitar a

Prêmio Gestor Público Paraná 2019,

construção de relatórios que indiquem

umas das premiações mais importan-

dados sobre os animais contemplados

tes desse segmento no Brasil.

O aplicativo Petis integra prefeitura,
cidadão, ONGs, protetores independentes
e clínicas credenciadas, e possibilita que
todo o contato seja realizado de
maneira inteiramente on-line

Aplicativo Petis está disponível na App Store e na
Google Play Store.

Secretário José Gilberto Purpur, representando o prefeito
Ulisses Maia, recebe o Certificado de Reconhecimento pelo
projeto Petingá.
BENEFÍCIOS DA
CASTRAÇÃO NOS ANIMAIS
• No caso das fêmeas, praticamente zera
o risco de câncer de mama, diminui o
risco de doenças de útero e elimina a
gravidez psicológica;
• Para os machos, evita o aumento da
próstata e livra de tumores nos testículos;
• No caso dos gatos, diminui em quase
90% o problema de trato urinário.
FICHA TÉCNICA
Município: MARINGÁ
Nº de habitantes: 357.077 (IBGE/2010)
Beneficiados: todos os habitantes
Contato: Marco Antônio Lopes de Azevedo
(44) 3221-1510
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Saiba mais
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Parque Ambiental do Gamelão - Realidade que Inspirou uma Cidade

MATO RICO

Construção de Parque
Ambiental inspira toda
a comunidade
Inicialmente, o espaço
foi criado para solucionar
problemas de enchente,
mas acabou se tornando
um local para práticas
ambientais

P

ara solucionar o problema de
inundações, o município de
Mato Rico realizou uma intervenção ambiental e trans-

formou o ambiente degradado no Parque Ambiental do Gamelão, realidade
que inspirou toda a cidade. O parque,
que possuía apenas a intenção de solucionar a questão das enchentes, virou
ambiente de descontração da vida urbana na região central do Estado.
A cidade de Mato Rico nasceu nas
várzeas próximas à foz do Arroio Tajujá, onde deságua no Rio Mato Rico.
Com o passar do tempo, foram surgindo construções nesses locais, acarre-

Jovens participam de atividades culturais na área do Parque Ambiental do Gamelão.

O parque despertou
qualidade de vida por
meio de práticas de
atividades esportivas

tando em inundações. Para solucionar
o problema, a cidade criou o Parque

Saiba mais
sobre esse
projeto

Ambiental do Gamelão, com desas-

Também foi desenvolvido, em

soreamento dos rios e recuperação de

parceria com Secretarias municipais,

suas margens. Mas com a aplicação

um calendário de atividades com

de recursos e a construção de benfei-

ações culturais, esportivas e educa-

torias na infraestrutura do parque, a

cionais, como, por exemplo, semana

comunidade viu ali uma oportunidade

da Consciência Negra, encenação da

de aproveitamento de um ambiente

Semana Santa, semana do Índio, se-

urbano. Isso despertou qualidade de

mana do Meio Ambiente, semana da

vida por meio de práticas de ativida-

Criança, Dia da Padroeira, além de

des esportivas, recreativas, sociais,

outros eventos festivos, como a che-

educacionais e culturais, envolvendo

gada do Papai Noel e a entrega de pre-

todos os segmentos da comunidade.

sentes às crianças.
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CONSCIENTIZACÃO
E PRESERVAÇÃO
COMO RESULTADO
As ações de preservação e conscientização
realizadas com os jovens contribuíram para
um crescimento exponencial das práticas
preservacionistas, resgatando a valorização
da cidade. O novo parque estimulou campanhas de recuperação do meio ambiente
e o turismo local e ainda conserva na
região árvores nativas e pinheiros.
FICHA TÉCNICA
Município: MATO RICO
Nº de habitantes: 3.818 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 122.200,00
Beneficiados: Todos os habitantes e visitantes da cidade, cerca de 5.100 pessoas
Contato: Marcel Mendes Santos
(44) 99918-8551

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
1º Emprego do Jovem Aprendiz

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

MATO RICO

Jovens de Mato Rico aprendem o plantio de alfaces como preparação para ingressar no mercado agrícola.

Capacitação profissional
para jovens em situação
de vulnerabilidade social
Iniciativa alia frequência
escolar e formação
técnica para auxiliar
adolescentes a
conquistar o 1º emprego

S

egundo o censo do IBGE 2010,
a cidade do Mato Rico, cuja
população está concentrada
essencialmente na zona ru-

ral, possuía um número considerável
de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Pensando nisso, o município criou o projeto 1º Emprego do Jovem Aprendiz,
que prevê a manutenção do jovem
aprendiz no sistema educacional, enquanto oferece formação técnica.
O projeto desperta o espírito empreendedor, levando ao protagonis-

mo juvenil, e estimula a cultura da
cooperação e da inovação. Assim,
contribui para a formação de cidadãos capazes de se reinventar no
mercado de trabalho. Ele é destinado para jovens de famílias com renda
per capita de até meio salário-míni-

Prefeito de Mato Rico, Marcel
Jayre Mendes dos Santos,
recebe o Certificado de Reconhecimento pelos projetos Parque
Ambiental do Gamelão e 1º
Emprego do Jovem Aprendiz.

mo, que apresentam vulnerabilidade
em relação ao trabalho infantil.
Para tornar isso possível, o município firmou parceria com o Centro
de Produção, o qual já era responsável por desenvolver atividades com
os moradores da área rural e transformou o ambiente em um local de

FICHA TÉCNICA
Município: MATO RICO
Nº de habitantes: 3.818 (IBGE/2010)
Orçamento: R$ 705.000,00 a cada dois anos
Beneficiados: 290 jovens
Contato: Marcel Mendes Santos

capacitação, em colaboração com a

(44) 99918-8551

da aos próprios agricultores rurais.

Casa do Saber. As parcerias propor-

Saiba mais

cionam formação e capacitação téc- sobre esse
nica às crianças matriculadas na rede
pública de ensino, aos alunos do Curso Jovem Agricultor Aprendiz, e ain-
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projeto

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Unidades de Conservação

NOVA TEBAS

Com o objetivo de preservar
o meio ambiente, projeto cria
Unidades de Conservação
Iniciativa propicia pesquisas científicas, atividades de conscientização
ambiental e aumenta o ICMS Ecológico do município

C

om o crescimento desordenado do desmatamento, a cidade de Nova Tebas, no norte
central paranaense, criou o

projeto Unidades de Conservação. Para
proteger as áreas naturais na região,
o município já criou, desde 2013, três
estações ecológicas, tornando viável
pesquisas científicas, atividades de
conscientização ambiental e o aumento do ICMS Ecológico.
Com uma exuberante floresta, rica
em fauna e recursos hídricos, o município entendeu que era preciso criar
unidades de conservação, mas também pensar em espaços para que os

População de Nova
Tebas participa
da 1ª Exposição
das Unidades de
Conservação no Dia
da Árvore.

Criação de Unidades de Conservação proporcionou ao município grande salto no aspecto socioeconômico

cidadãos pudessem se relacionar com
esses ambientes sem prejudicá-los.
Por isso, dentro das estações ecológicas, foram desenhados locais es-

gerações no desenvolvimento de ações

ICMS ECOLÓGICO

práticas e pontuais sobre a ecologia do

O ICMS Ecológico nasceu como uma forma de o Estado compensar os municípios
pela restrição de uso do solo em locais
protegidos. Além de servir como incentivo
para que municípios continuem conservando seus solos e investindo em preservação ambiental, ele também é uma fonte
de renda importante para muitos deles. O
Paraná foi o primeiro estado brasileiro a
instituir o ICMS Ecológico em 1989.

município de Nova Tebas e região.

pecíficos para visitação com opções de
lazer, espaços que também permitem
que escolas, em parceria com instituições de pesquisas, estimulem as crianças a trabalhar em projetos ambientais
para recuperação de matas ciliares,
nascentes, plantio de árvores e proteção das florestas.
A criação da Unidade de Conservação municipal proporcionou ao muniSaiba mais
sobre esse
projeto

cípio de Nova Tebas um grande salto
no aspecto socioeconômico e ambiental, dando a seus cidadãos condições
para usufruir dos benefícios das áreas
protegidas, não apenas para a presente
geração, mas também para as futuras
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Prefeito de Nova Tebas,
Clodoaldo Fernandes
dos Santos, recebe o Certificado
de Reconhecimento pelo projeto
Unidades de Conservação.

FICHA TÉCNICA
Município: NOVA TEBAS
Nº de habitantes: 7.398 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 2.556.708,77
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Jussara Strugal dos Santos Ribas
(42) 3643-1109

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Gestão Eletrônica de Documentos

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

PIRAQUARA

Gestão eletrônica de
documentos públicos
traz agilidade ao município
Projeto une sustentabilidade e tecnologia para
aprimorar processos da
gestão municipal

C

om dificuldades em manter
os arquivos físicos guardados e de fácil acesso à população, o município de Pi-

raquara, na Região Metropolitana de
Curitiba, criou o projeto Gestão Eletrônica de Documentos, um sistema
que une tecnologia e sustentabilidade,
proporcionando, de maneira ágil, a
busca por arquivos da Administração

Prefeito de Piraquara, Marcus Maurício de Souza Tesserolli,
recebe o Certificado de Reconhecimento pelo projeto
Gestão Eletrônica de Documentos.

Pública.
A iniciativa nasceu para facilitar o

Através da Plataforma 1Doc, os ci-

contato da população com os serviços

dadãos podem solicitar atendimentos,

prestados pelo município. Antes do

acompanhar suas solicitações, enviar

programa, para fazer qualquer solici-

demandas à Prefeitura, entre outras

tação, o cidadão tinha que se deslocar,

coisas: www.piraquara.1doc.com.br.

em horário comercial, até a Prefeitura, abrir um pedido e depois retornar
novamente para receber a resposta
do procedimento aberto, situação que
causava

grande

descontentamento

por parte da comunidade.
A Prefeitura então percebeu a ne-

600 servidores
trabalham para
atender às demandas
on-line da população

cessidade de ofertar um serviço eletrônico que atendesse às necessidades
da população com eficiência, transparência e agilidade. Por isso, foi desenvolvido um sistema que permite
solicitação de diversas demandas on-line, no qual cerca de 600 servidores
trabalham diretamente para atender
às demandas da população.

FICHA TÉCNICA
Município: PIRAQUARA
Nº de habitantes: 93.207 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 136.800,00
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Girlei Eduardo de Lima
(41) 3590-3581

SUSTENTABILIDADE
E ECONOMIA A
MÉDIO PRAZO
O projeto trouxe uma expressiva redução de gastos públicos com papel
e impressão, pois todos os trâmites e
documentos passaram a ser digitais.
Esse processo facilitou e ampliou o
acesso aos serviços que o Executivo
Municipal oferece aos cidadãos e
demais órgãos que necessitam de
interação com o município.
A modernização da Administração
Municipal se deu com transparência,
eficiência, economia e rapidez no
atendimento, além da garantia de
que todas as solicitações serão tramitadas, sem o risco de a demanda
ser extraviada ou ficar sem uma
resposta.
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Saiba mais
sobre esse
projeto

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Parlamentar Jovem no Paraná: Vereadores Mirins

PÉROLA

Cidadania estimulada
dentro da sala de aula
Iniciativa possibilita que estudantes da rede pública de ensino
conheçam mais sobre o funcionamento do Estado

O

momento de crise política
que o nosso país enfrenta,
principalmente no âmbito da moral e da ética, foi a

principal motivação para que o município de Pérola, no noroeste paranaense, criasse o programa Parlamentar
Jovem no Paraná: Vereadores Mirins
Pérola. O projeto explica aos estudantes sobre o processo eleitoral, divisão
de poderes do Estado e problemas da
comunidade,

deliberando

possíveis

soluções.
Idealizado pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, em parceira com
o Município de Pérola, o projeto cria
espaço dentro das escolas para uma
eleição mirim, em que os candidatos
e os eleitores são registrados junto ao
cartório. A responsabilidade de fo-

Finalidade é formar
cidadãos críticos e
com consciência de
cidadania

Saiba mais
sobre esse
projeto

Prefeito de Pérola,
Darlan Scalco, recebe o
Certificado de Reconhecimento
pelos projetos Parlamento
Jovem no Paraná e União
e Parceria Vencendo
a Fibromialgia.

mentar o projeto e incentivar a ade-

O propósito do Projeto Parlamentar

são dos alunos é do professor, em sala

Jovem não é apenas atingir os alunos,

de aula. Além de uma maior compre-

mas também, de forma indireta, os

ensão do funcionamento da máquina

professores, funcionários das escolas,

pública, sobretudo do Poder Legis-

pais e comunidade. O projeto visa uma

lativo, o projeto também possibilita

maior atuação dos jovens no processo

debates e pesquisas sobre respeito,

democrático do país, aumentando sua

cidadania, ética e moral, mostrando

participação em conselhos, debates

aos alunos a importância de se traba-

políticos, audiências e fóruns. A finali-

lhar para a construção de uma socie-

dade é formar cidadãos críticos e com

dade justa e equitativa.

consciência de cidadania.
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Juiz da 135ª Zona Eleitoral, Carlos Eduardo Zago Udenal, diplomando participante do programa.

FICHA TÉCNICA
Município: PÉROLA
Nº de habitantes: 10.208 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 17.000,00
Beneficiados: Comunidade escolar e pais
Contato: Maria Sonia Celini (44) 3636-1462

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
União e Parceria Vencendo a Fibromialgia

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

PÉROLA

Pacientes em uma das atividades realizadas pelo projeto.

Município cria projeto para
combater a Fibromialgia
Com encontros semanais que visam práticas coletivas, iniciativa está
melhorando o bem-estar dos pacientes

D

iante do forte impacto negativo sobre a qualidade de
vida dos pacientes, vítimas
de fibromialgia, o muni-

cípio de Pérola, no noroeste parana-

Graças ao programa,
pacientes diminuíram
o uso de medicamentos

ense, criou o projeto União e Parceria
Vencendo a Fibromialgia. Na iniciativa, são realizados encontros semanais
que visam práticas coletivas, contínuas e interdisciplinares para melhorar
o bem-estar dos pacientes.
Para isso, foi criado, na Secretaria
Municipal de Saúde, o Grupo de Apoio
Terapêutico aos Fibromiálgicos de

FICHA TÉCNICA
Município: PÉROLA
Nº de habitantes: 10.208 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$8.675,07/mês
Beneficiados: População diagnosticada com
fibromialgia
Contato: Fernanda Assunção dos Anjos
(44) 3636-8336

DO DIAGNÓSTICO À CURA
A fibromialgia é uma doença crônica
que se manifesta principalmente com
dor no corpo todo, sintomas de fadiga,
sono não reparador, falta de memória
e concentração, ansiedade e até depressão. Graças ao projeto desenvolvido pela prefeitura de Pérola, houve redução de gastos com medicamentos, o
que comprova a efetividade do projeto
na amenização dos efeitos da doença
e gera economia para a administração
pública, permitindo o aprimoramento
do programa.

Pérola, em parceria com profissionais
das áreas de fisioterapia, psicologia e

técnicas de relaxamento, entre outros,

melhor a doença e realizar práticas

farmácia, com especialização técnica

os quais são promovidos, incentivados

alternativas, como, por exemplo, te-

em acupuntura do NASF (Núcleo de

e qualificados por equipe formada por

rapias integrativas e complementares

Apoio à Saúde da Família). Eles reali-

profissionais de saúde.

para auxiliar no tratamento. A equipe sobre esse

zam com os pacientes práticas como

O intuito do grupo é criar uma

visa o cuidado integral do ser huma-

o autocuidado apoiado e o cuidado

nova cultura de saúde no município,

no, diminuir o uso de medicamentos,

compartilhado, que envolvem exercí-

para que as pessoas com fibromialgia

assim como tratar os desequilíbrios

cios de alongamento, auriculoterapia,

tenham informações para entender

que geram a doença.
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Saiba mais
projeto

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Ressignificando o Nosso Espaço

SANTA MARIANA
População de Santa Mariana recebe o novo Terminal Rodoviário do Panema, fruto do projeto
Ressignificando o Nosso Espaço.

Obras em espaços públicos
melhoram qualidade
de vida da população
Foram feitas adequações nos espaços para atender às demandas sociais
e levar desenvolvimento socioeconômico

O

município de Santa Maria-

travessias com acessibilidade; melho-

na criou o projeto Ressig-

ria na iluminação das praças públicas

nificando o Nosso Espaço

e colocação de novos bancos e lixeiras.

para oportunizar desen-

Entre as demais ações, pode-se

volvimento socioeconômico local, ao

destacar a alteração no Plano Diretor

adequar os espaços públicos da cidade

do Município, que possibilitou que o

às demandas sociais. Acessibilidade,

município fosse contemplado pelos

segurança, estética, impacto social e

programas habitacionais do Gover-

econômico foram aspectos levados em
consideração na hora de planejar as
obras urbanas.
A iniciativa consiste em identificar
espaços urbanos de grande utilização
pela população, que apresentem proSaiba mais
sobre esse
projeto

blemas em relação a sua infraestrutura e planejar soluções que atendam
de maneira eficiente às demandas dos
munícipes. Foram realizadas diversas
mudanças no município, tais como:
pavimentação de ruas; construção de
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Prefeito de Santa Mariana,
Jorge Nunes, recebe o
Certificado de Reconhecimento
pelo projeto Ressignificando
o Nosso Espaço.

Mudanças possibilitaram a entrega de 100
moradias do Minha
Casa Minha Vida

no Federal, como Minha Casa Minha
Vida, sendo 100 moradias já entregues
pelo programa habitacional em Santa
Mariana.
FICHA TÉCNICA
Município: SANTA MARIANA
Nº de habitantes: 12.435 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 4.970.000,00
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Jorge Rodrigues Nunes
(43) 3531-1103

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Urbanização do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Integração da linguagem
arquitetônica torna o
espaço público parte de
conjunto turístico

P

ara obter um pleno desenvolvimento urbano integrado e

Reforma em
Terminal Turístico
facilita acesso
dos visitantes

sustentável para o Terminal
Turístico Alvorada de Itaipu, a

Ademar Traiano
entrega ao prefeito
de Santa Terezinha
de Itaipu, Cláudio Eberhard,
o Certificado de
Reconhecimento pelo
projeto Urbanização
do Terminal Turistico
Alvorada de Itaipu.

prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu
buscou aliar o urbanismo ao turismo
para oferecer aos visitantes que chegam à cidade um espaço bonito técnico
e naturalmente.
O terminal de Alvorada de Itaipu é
um polo turístico já consolidado e que
no verão chega a atender a um público
entre 10 a 20 mil pessoas mensalmente. O projeto de urbanização do terminal possui duas grandes intervenções:
a implantação da ciclovia que integrou
o município no cicloturismo regional, e
o píer com rampa de acesso para embarcações, que proporciona reconhecimento da cidade no cenário nacional
da pesca esportiva amadora.
O programa também moderniza a
praia de água doce do município, reor-

No verão, terminal
turístico recebe até
20 mil visitantes
por mês

FICHA TÉCNICA
Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
Nº de habitantes: 20.841 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 8.405.279,74
Beneficiados: Todos os habitantes
e visitantes do município
Contato: Patrick Conrad Benedet Maas
(45) 3541-1184

ganizando todo o espaço público, por
meio de uma urbanização completa,
que proporcionou a construção de uma
pista de caminhada; a pavimentação
da nova orla da praia artificial; a implementação de um ponto de atendimento ao turista e um novo playground
infantil, além de um centro gastronômico. O projeto visa estabelecer referências que expressam a identidade
da área pública com a integração da

Saiba mais
sobre esse
projeto

linguagem arquitetônica, sendo fator
de composição do conjunto turístico e
seus referenciais, integrando o terminal como outra opção de destino turís-

Projeto de revitalização do Terminal Turístico de Alvorada de Itaipu,
obra realizada em parceria com a Itaipu Binacional.

tico da região.
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Pavimentação Rural

TOLEDO

Atenção à área rural
incentiva permanência de
agroindústrias no município
Tráfego diário de caminhões e máquinas agrícolas foi principal motivação
de melhoria nas vias

D

Prefeito de Toledo, Lucio de
Marchi, recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo programa
Pavimentação Rural.

evido à qualidade do solo e

tação asfáltica e os moradores da zona

à sua topografia, a cidade de

rural se responsabilizam pelos 30%

Toledo, no oeste paranaen-

restantes.

se, é uma das maiores pro-

Hoje, o município tem aproxima-

dutoras de grãos do Estado. O municí-

damente 24% de suas estradas rurais

pio conta com grandes cooperativas e

asfaltadas. Esse percentual significa

empresas de agronegócio instaladas,

que são mais de 340 quilômetros de

cenário que reflete no tráfego diário de

asfalto no interior, garantindo qua-

diversos caminhões cargueiros, bem

lidade no escoamento da produção

como máquinas agrícolas. O Progra-

agrícola da região, no recebimento de

ma de Pavimentação Rural foi ideali-

equipamentos e produtos para ativi-

zado para melhorar as vias da região,

dades agropecuárias, no deslocamento

incentivando a permanência de gran-

dos moradores e no transporte escolar.

des empresas.

O programa trouxe muitas melho-

O programa, que surgiu por meio

rias para a região, aumentando a pro-

de uma parceria entre produtores e a

dutividade e a qualidade do trabalho

Prefeitura municipal, teve início em

oferecido. A verificação do bem-estar

2005 e atualmente funciona no sis-

social que a pavimentação trouxe para

tema de 70/30. Ou seja, a cidade arca

a localidade é nítida aos olhos de quem

com 70% do custo total da pavimen-

a visita.

ASPECTOS ECONÔMICOS
DO MUNICÍPIO
Toledo apresenta uma economia
baseada principalmente no agronegócio
e ocupa um dos primeiros lugares no
Valor Bruto da Produção Agropecuária e
também no PIB Agropecuário no Paraná.
É um grande produtor de soja, milho,
suínos, frango, gado leiteiro e de corte.
No momento, está passando por um
processo de constante industrialização,
principalmente nos setores ligados à
agricultura e à pecuária.
FICHA TÉCNICA
Município: TOLEDO
Nº de habitantes: 119.313 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 1.453.120,20
Beneficiados: Produtores rurais,
transportadoras, visitantes, cooperativas
Contato: Rodrigo Sales (45) 99973-9009

Hoje, o município
tem aproximadamente
24% de suas estradas
rurais asfaltadas

Saiba mais
sobre esse
projeto
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CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Porteira Adentro
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TRÊS BARRAS DO PARANÁ
IMPACTO PERMANENTE
NO MUNICÍPIO
O programa Porteira Adentro é uma
das iniciativas mais importantes já
desenvolvidas pelos gestores públicos
do município de Três Barras do Paraná,
tendo em vista que grande parte da
economia da cidade é proveniente
dos produtores rurais. E foi a partir
desse olhar crítico e preocupado dos
gestores que foi possível desenvolver
um programa que, hoje, transforma a
vida dos cidadãos.
Programa da prefeitura disponibiliza serviço de horas-máquina dentro da propriedade do produtor rural.

Programa municipal apoia
atividade rural com vistas ao
estímulo da economia
Iniciativa trabalha na
execução de obras de infraestrutura de pequenas
propriedades rurais

P

Programa aumenta
a produção agropecuária e melhora as
condições ambientais

ara incentivar a produção rural e aumentar a arrecadação,
o município de Três Barras
do Paraná criou o Porteira

Adentro. O programa auxilia na execução de obras de infraestrutura de
pequenas empresas rurais e propicia o
aumento da mecanização e a melhora
no acesso às propriedades.
A iniciativa, que disponibiliza ser-

Prefeito de Três Barras do
Paraná, Hélio Bruning,
recebe o Certificado de
Reconhecimento pelo
programa Porteira Adentro.

FICHA TÉCNICA
Município: TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Nº de habitantes: 11.824 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 600.000,00/ano
Beneficiados: população rural, indústrias e
agricultores são beneficiados de forma direta.
Todos os habitantes são beneficiados
de forma indireta
Contato: Osni Mocelin (45) 3235-1212

viços de horas-máquinas, também
subsidia parte do custo dos serviços

melhoria das condições ambientais

trução de aterros, serviços de limpeza,

executados nas propriedades de mu-

com práticas de conservação de solo e

entre outros.

nícipes, indústrias e outros, confor-

água.

Desde a sua implantação, o pro-

me disponibilidade de maquinários,

Para facilitar o transporte dos pro-

equipamentos e recursos financeiros.

dutos cultivados, o projeto também

de perda de solo por erosão, cenário sobre esse

Além disso, possibilita a diversificação

realiza serviços de terraplanagem;

que ajudou a construir melhores con-

das propriedades rurais do município,

abertura, conservação, drenagem e

dições de trabalho para os pequenos

aumentando sua produção agropecu-

revestimento de estradas de acesso e

agricultores e também a aumentar a

ária, ao mesmo tempo em que atua na

dentro das propriedades rurais; cons-

arrecadação municipal.

grama tem possibilitado a redução
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Saiba mais
projeto

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
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Uma Cidade Integrada pelo Esporte

UBIRATÃ

Para integrar todos os
bairros e melhorar a
saúde da população,
projeto cria atividades
esportivas diárias

D

esenvolvido pelo município
de Ubiratã, na região centro ocidental paranaense, o

Iniciativa promove
integração de
moradores e
inclusão social

projeto Uma Cidade Inte-

grada pelo Esporte nasceu com o objetivo de integrar os bairros do município e melhorar a saúde da população.
Para isso, o programa desenvolveu um
quadro de atividades esportivas diárias
com mais de 30 modalidades, para todas as idades e em todas as regiões.
O projeto foi estruturado como ferramenta e estratégia para melhorar a
qualidade de vida da população, rendimento escolar das crianças e adolescentes e o desenvolvimento cultural.
Por meio de práticas esportivas com
profissionais de educação física, o projeto evita que os adolescentes e jovens
ingressem no mundo do crime e das
drogas, promovendo a inclusão social.
Todos os dias, em diferentes locais
e horários, são realizadas diversas atividades. Os cidadãos são divididos em
grupos dentro de projetos específicos, tais como: Projeto Semel, projeto

Anualmente são promovidos dois grandes eventos:
O MEGA MOVIMENTO DO ESPORTE e o JAMUS - Jogos
Abertos Municipais de Ubiratã.

Com o projeto, índice
de criminalidade
reduziu 15%

Ubiratã Mais Ativa, projeto Estudante
Escola, entre outros, cada um com objetivos específicos. Com isso, o mu-

EFICÁCIA EM NÚMEROS

nicípio promove a prática esportiva,

• Integração de todos os bairros e participação de 10.000 munícipes;
• Melhor qualidade de vida da população;
• Redução em 10% da incidência de
casos de doenças;
• Inserção de jovens, adolescentes e
idosos nas atividades;
• Espaço para descobrimento de atletas
de bairros carentes e mais afastados;
• Redução de 15% no índice de
criminalidade.

estimula a participação popular e a interação da comunidade, contribui para
a saúde, a cultura, a educação e o lazer
dos munícipes.
Saiba mais
sobre esse
projeto

A iniciativa faz das práticas esportivas um alicerce para a construção de
uma sociedade melhor e equitativa,
constituindo sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável.

90 | REVISTA VII PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ | 2019

Prefeito de Ubiratã, Haroldo
Fernandes Duarte, recebe o
Certificado de Reconhecimento
pelo projeto Uma Cidade
Integrada pelo Esporte.
FICHA TÉCNICA
Município: UBIRATÃ
Nº de habitantes: 21.558 (IBGE/2010)
Orçamento: R$ 20.000,00
Beneficiados: Todos os habitantes
Contato: Nicanor Tadashi Kimura
(44) 3543-5918

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO
Mobilidade e Estruturação Urbana: Ligação Centro ao Distrito de São Cristóvão
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UNIÃO DA VITÓRIA

Estruturação urbana
aumenta mobilidade
e segurança dos moradores
Revitalização de avenidas e adequação nas vias tornam tráfego mais
seguro e tranquilo em União da Vitória

P

COMO A MOBILIDADE
URBANA AFETA A
VIDA NA CIDADE

ara proporcionar aos moradores maior mobilidade e segurança, o município de União
da Vitória, na região sul do

Paraná, criou o projeto Mobilidade e
Estruturação Urbana. A iniciativa promove adequação de sentidos na via,
revitalização das avenidas e traz mais
qualidade de vida para os moradores.
Antes do projeto, a única ligação
entre o Centro e o Distrito de São Cristóvão era uma ponte com apenas um
sentido, permitindo a passagem de

Prefeito de União da Vitória,
Hilton Santin Roveda, recebe
o Certificado de Reconhecimento
pelo projeto Mobilidade
e Estruturação Urbana.

um veículo por vez. O resultado era um
intenso tráfego na região e uma gran-

asfáltica, sinalização e serviços com-

de dificuldade de acesso, ocasionando

plementares. Mas a principal ação,

congestionamento, acidentes e custo

a construção da nova ponte, foi res-

elevado aos usuários. Os moradores do

ponsável por facilitar e trazer mais

distrito de São Cristóvão, um dos prin-

qualidade e segurança à vida dos mo-

cipais vetores de crescimento da cida-

radores. A distância e o tempo para a

de, eram os maiores prejudicados com

realização do trajeto entre o distrito de

essa situação e a construção de uma

São Cristóvão até o Centro foram redu-

nova ponte era uma reivindicação de

zidos pela metade.

Mobilidade urbana é a condição criada
pelos gestores públicos dos municípios para que os cidadãos possam se
locomover entre as diferentes áreas da
cidade, de maneira segura e eficaz.
Quando não há um correto planejamento urbano ou investimento nas
rodovias, as cidades têm o seu tráfego
de veículos prejudicado devido às más
condições. É nessa hora que o bom
trabalho dos gestores, com investimentos assertivos, faz toda a diferença.

FICHA TÉCNICA
Município: UNIÃO DA VITÓRIA
Nº de habitantes: 52.735 (IBGE/2010)
Orçamento do projeto: R$ 1.605.900,00
Beneficiados: 25.000 pessoas
Contato: Clodoaldo Goetz (42) 3521-1200

mais de 30 anos.
Para atender a todas as demandas,
foram executados serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação

A construção de uma nova ponte
era uma reivindicação de mais de 30 anos

Saiba mais
sobre esse
projeto
Construção da ponte
José Richa em União da Vitória,
que liga o centro da cidade
ao distrito de São Cristóvão
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galeria de fotos
ETAPAS E SELEÇÃO
A divulgação do Prêmio, a avaliação
e a apresentação dos projetos ao
Comitê Técnico são etapas primordiais do PGP-PR que culminam na
seleção das 3 iniciativas destaques
de cada ano pela Comissão Julgadora. Ocasião em que finalmente os
projetos premiados são conhecidos.
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SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO
A entrega dos prêmios é feita em Sessão
Solene na Assembleia Legislativa do Paraná,
com a presença de autoridades de todo
o Estado, Auditores Fiscais e convidados.
Em 2019, a solenidade de premiação
ocorreu em 12 de novembro com a participação de mais de 40 prefeitos premiados.
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O TIME QUE FAZ
O PGP-PR ACONTECER

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR

ACIR RIBEIRO ESTURARO

ADENIR ZANIN

CARLOS ALBERTO STELLA

Coordenador-Geral do PGP-PR

Auditor Fiscal Aposentado

Auditor Fiscal 14º DRR

Auditor Fiscal Aposentado

Avaliador

Avaliador

Avaliador

ANTONIO C. SIQUEIRA JR.

GUSTAVO LEO PUCHALSKI

LUIZ AUGUSTO A. VIDAL

LUIZ CARLOS LUCHESI RIBAS

Auditor Fiscal Aposentado

Auditor Fiscal 5ª DRR

Auditor Fiscal 11ªDRR

Auditor Fiscal 5ª DRR

Avalilador

Avaliador

Avaliador

Avaliador

ODAIR DE PAULA BONFIM

ROBERTO APARECIDO
PIEKARCZYK - Auditor Fiscal

ROBERTO PIZZATO

Auditor Fiscal 3ª DRR

Auditor Fiscal Aposentado

MARTA JANDIRA QUAGLIA
GAMBINI - Auditora Fiscal 9ª DRR

Avaliador

Aposentado - Avaliador

Avaliador

Avaliadora

OSNI VITO

MOACIR BORGES DA SILVA

ROSA FATIMA DOS SANTOS -

Auditor Fiscal 11ªDRR

Auditor Fiscal 13ªDRR

Auditora Fiscal 9ªDRR

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
FRANCO - Auditor Fiscal 1ªDRR -

Avaliador

Avaliador

Avaliadora

Avaliador
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PAULO PEREIRA DE
CARVALHO - Auditor Fiscal 1ª DRR

WAGNER DE FARIA LIMA
Auditor Fiscal 5ª DRR

ISAÍAS RIBEIRO DE
ANDRADE NETO

ELENICE DO ROCIO PADILHA
BONFIM - Auditora Fiscal 3ª DRR

Avaliador

Avaliador

Auditor Fiscal Aposentado - Avaliador

Avaliadora

MARCOS AUGUSTO DREHMER

LAURA NORIKO TSUGE

CELSO LUIZ SCHLICHTA

Auditor Fiscal 1ª DRR

Auditora Fiscal Aposentada

Auditor Fiscal Aposentado

NILCE DE OLIVEIRA
NASCENTES - Auditora Fiscal

Avaliador

Comitê Técnico

Avaliadora
Avaliador				

JOÃO MARCOS DE SOUZA

GIANCARLO S. DE ALMEIDA
TORRES - Auditor Fiscal

AGENOR CARVALHO DIAS

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Auditor Fiscal Aposentado

Auditor Fiscal Aposentado

Aposentado - Comitê Técnico

Comitê Técnico

Comitê Técnico

OSMAR DE ARAÚJO GOMES

FRANCISCO DE ASSIS INOCÊNCIO

DIMAS SOARES

REGINALDO DE FRANÇA

Auditor Fiscal

Auditor Fiscal Aposentado

Auditor Fiscal Aposentado

Auditor Fiscal Aposentado

Comitê Técnico

Comitê Técnico

Comitê Técnico

Comitê Técnico

JORGE DE ÁVILA

VALÉRIA SILVA RIBEIRO

WILSON ROGERIO KREPSZ

MARIA PEREZ

Auditor Fiscal Aposentado

Secretária-Geral

Auditor Fiscal

Agente Fazendária 13ª DRR

Comitê Técnico

Equipe de Apoio

Equipe de Apoio

Equipe de Apoio

Auditor Fiscal - Comitê Técnico
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O TIME QUE FAZ
O PGP-PR ACONTECER

COMISSÃO JULGADORA
JOÃO SANTOS - AERP, DYLLIARDI ALESSI - ALEP, MARIA BENEDITA HONDA - CAU-PR, LEANDRO VICTORINO DE MOURA - CELEPAR,
CARLOS MAGNO ANDRIOLI BITTENCOURT - CORECON-PR, LORENA CARMEM GRAMMS - CRA-PR, NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI - DETRAN-PR, JACKSON GOMES JÚNIOR - FUNPAR, BRUNO GOFMAN - OAB-PR, ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - PPGPGP/
UTFPR, GUILHERME BRUEL MAURER - SANEPAR, JOÃO MARCOS DE SOUZA - SEFA-PR, JOSÉ CARLOS CARVALHO - SINDAFEP, ALTEMIR
FELTRIN DA SILVA - SINDIFISCO-RS, RAFAEL MORAIS GONÇALVES AYRES - TCE-PR, EDUARDO SCANAVACHI - TV PR EDUCATIVA, EDNA
MARIA RAMOS - CONVIDADA BRDE, JOÃO FERREIRA DE FARIA - CONVIDADO BRDE, DÉBORA ROCHA FARIA JORGE - CONVIDADA
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VIII PRÊMIO
GESTOR PÚBLICO
PA R A N Á | 2 0 2 0
TEMA DO ANO

EMPREENDEDORISMO
IDEALIZAR, REALIZAR E TRANSFORMAR

Projetos de todas as
áreas da administração
pública municipal
podem ser inscritos

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

UMA DAS
MAIS IMPORTANTES
PREMIAÇÕES
DE GESTÃO
PÚBLICA
NO BRASIL!

Gestor público, inscreva
o seu projeto no PGP-PR 2020!

INSCRIÇÕES

ATÉ 30/06/2020
www.pgp-pr.org.br
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