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Senhor Prefeito, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente pela reeleição do último dia 15 de novembro, 

reitero os meus votos de êxito em sua próxima gestão, para um desenvolvimento 

sustentável de nossa cidade, com garantias de participação de toda a sociedade, que 

reduza as desigualdades sociais e promova a preservação do meio ambiente. 

Curitiba apresenta vários desafios urgentes em todas as áreas das políticas 

públicas. Creio que a minha campanha possibilitou uma importante discussão sobre esses 

temas. 

Uma vez encerrado o processo eleitoral, temos claro que o prefeito eleito deve 

governar para todos os curitibanos. 

Assim, em nome dos mais de 110 mil cidadãos e cidadãs que me honraram com o 

seu voto, passo à sua apreciação questões que demandam a atenção urgente do poder 

público municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Senhor  

Rafael Valdomiro Greca de Macedo   

Prefeito de Curitiba  

Av. Candido de Abreu, 817 – Centro Cívico, 80530-908 

Curitiba-PR 



 
 

Saúde 
 

• Garantir o fornecimento gratuito de testes para Covid-19 à população, bem 

como o devido rastreamento e acompanhamento dos casos. 

• Seguir todos os protocolos recomendados pela OMS referentes à Covid-19, 

com o fornecimento de álcool em gel e de máscaras em todas as unidades de 

saúde.  

• Ampliar equipes multidisciplinares dos Núcleos de Saúde da Família 

(NASF), objetivando o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, a 

prevenção de doenças e seus agravos. 

• Valorizar os servidores da saúde, ouvindo-os para o adequado 

aprimoramento dos serviços públicos, garantindo seus direitos trabalhistas, 

previdenciários e a retomada de planos de carreira das categorias. 

• Reabrir as Unidades de Saúde fechadas durante a pandemia. 

• Reverter o modelo de contratação, evitando a terceirização de serviços. 

• Implementar um programa de formação continuada e atualização 

profissional, com ênfase em humanização, para servidores(as) da saúde 

pública. 

• Fortalecer os Conselhos de Saúde. 

 

 

 

 

Saúde mental 

 

• Promover uma Conferência Municipal de Saúde Mental. 

• Implementar Centros de Convivência e Cooperativa/Cultura (CECCO) 

(intersetorial) voltados à reinserção social e produtiva de pessoas usuárias dos 

serviços de saúde mental. 

• Por meio de parcerias intersetoriais, implementar ações efetivas para reabilitação 

psicossocial das pessoas usuárias dos serviços de saúde mental, voltadas à 

geração de renda e inclusão social, e espelhadas em modelos de sucesso no Brasil 

e no mundo. 

• Implementar Unidades de Acolhimento na Saúde Mental.  

• Fortalecer ações das equipes de Matriciamento em Saúde Mental.  

• Desenvolver estratégias para implementar as deliberações da Conferência de 

Políticas sobre Drogas do Município.  

• Realocar a Secretaria de Políticas sobre Drogas ao âmbito da saúde. 

 

 

Saúde da gestante 

 

• Reativar as atividades das maternidades Bairro Novo e Victor Ferreira do 

Amaral. 

• Estimular a humanização do parto em maternidades e hospitais gerais que 

realizam partos em Curitiba, bem como a implementação de práticas para 

uma experiência positiva de parto, conforme recomendações da Organização 

Mundial da Saúde. 

 



 
 

 

Defesa dos direitos da mulher 

  

• Recriar a Secretaria da Mulher. 

• Estimular a paridade de gênero para ocupação de funções executivas.  

• Desenvolver programa intersetorial para inclusão no mercado de trabalho e 

qualificação profissional de mulheres vítimas de violências. 

• Implementar uma casa de acolhimento para mulheres gestantes em situação 

de rua com propósito de cuidado, proteção e formação adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

Educação: 

 

• Fornecer álcool em gel e máscaras nos estabelecimentos de ensino, seguindo 

todos os protocolos de segurança relativos à Covid-19. 

• Ampliação do número de vagas em CMEIs. 

• Ampliar o número de vagas nas escolas de tempo integral, em especial em 

regiões da cidade com maior vulnerabilidade socioeconômica; reestruturar a 

Central de Vagas otimizando o funcionamento dos CMEIs, com critérios de 

transparência, territorialidade e intersetorialidade. 

• Implantar e fazer a necessária manutenção de recursos tecnológicos, visando 

o uso de dispositivos móveis para finalidades pedagógicas, contemplando a 

acessibilidade a pessoas com deficiências, considerando a formação 

continuada para o uso pedagógico de tais recursos.  

• Estabelecer o ensino e a difusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 

do sistema de escrita Braille para a RME.  

• Implantar o Plano de Carreira dos profissionais da educação pública 

municipal. 

• Restabelecer o programa de formação continuada para todos os profissionais 

docentes e não docentes da rede municipal. 

• Merenda escolar 100% orgânica. 
 

 

 

 

Retomada econômica: 

 

• Facilitar o microcrédito e incentivos fiscais para empreendedores 

individuais e para empresas de pequeno porte, principalmente em 

atividades da economia verde, solidária, assim como startups intensivas 

em conhecimento e criatividade, reforçando uma nova base econômica 

para Curitiba. 

• Fortalecimento da economia nos bairros, apoiando a realização de feiras, 

eventos culturais e ações que beneficiem o comércio local. 



 
 

• Intensificar e ampliar as ações da economia solidaria em toda a cidade, 

fortalecendo os coletivos e integrando secretarias que podem colaborar 

neste intuito. 

• Reavaliação das inscrições no Cadin (Cadastro de Informações do 

Município) e na Dívida Ativa. Redução/isenção temporária de impostos, 

negociação de dívidas e acesso a crédito com menor burocracia.  

• Suspensão imediata do pagamento de custos financeiros de pequenas e 

médias empresas, particularmente do setor comercial. Política de subsídios 

diretos, principalmente para as pequenas e médias empresas. 

• Flexibilização nas regras do uso de calçadas, com a possibilidade de 

parklets para ampliar espaços ao ar livre.  

• Incentivar a promoção de eventos ao ar livre e em espaços públicos. 

•  Realizar campanhas de incentivo ao consumo local, fomentando centros 

comerciais de bairro e o uso de aplicativos para trocas diretas. ruas, praças, 

parques e espaços culturais. 

• Recriar a Secretaria do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 Gestão: 

• Intensificar a gestão integrada da Região Metropolitana de Curitiba através 

do fortalecimento da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 

(COMEC), dos Conselhos, das Câmaras Técnicas de assuntos 

metropolitanos e da Rede Integrada de Transportes (RIT).   

• Recriar a Secretaria da Integração Metropolitana. 

• Estabelecer parcerias com observatórios, universidades públicas federais 

e estaduais, universidades privadas e outras instituições produtoras de 

conhecimento científico. 

• Otimizar o modelo tributário municipal, tornando seus processos e 

procedimentos modernos e informatizados, valorizando o trabalho dos  

auditores fiscais da prefeitura. 

• Fortalecer a atuação de todos os Conselhos Municipais. 

• Ampliar os mecanismos de transparência, controle social e participação 

popular na gestão pública. 

• Realizar Conferência Municipal de Habitação. 

• Realizar Conferência Municipal de Cultura. 

• Realizar Conferência Municipal de Saúde Mental. 

• Criar a Secretaria Municipal de Habitação. 

• Ampliar o diálogo entre o Conselho da cidade de Curitiba (Concitiba) e a 

população. 

 

 



 
 

 

Meio ambiente: 

• Promover campanhas de educação ambiental, resgate e limpeza de rios, 

recuperação da vegetação do entorno das nascentes e das matas ciliares, 

para a proteção dos recursos naturais ainda existentes. 

• Reestruturar a coleta seletiva, com a separação dos resíduos em três 

categorias: compostáveis, recicláveis e rejeitos, em cumprimento à 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

• Implementar uma política de compostagem e reciclagem em larga escala, 

com ações educativas e parcerias com empresas, associações de catadores 

e entidades da sociedade civil, envolvendo a população no debate 

consciente sobre a produção de resíduos, com a meta de reduzir em até 

90% a quantidade de resíduos destinada aos aterros sanitários. 

• Implantação da gestão integrada de resíduos sólidos, incorporando 

formalmente a participação dos(as) catadores(as) de materiais recicláveis.  

 

 

Gestão das águas    

 

• Fortalecer a gestão das águas na escala metropolitana, a exemplo do programa 

Pacto pelas Nascentes de Água da Região Metropolitana de Curitiba. 

• Criar um Plano de Segurança Hídrica em parceria com os municípios da RMC, 

universidades, instituições de pesquisa, Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), comitês de bacia, sociedade civil organizada e representantes 

do setor econômico.  

• Promover a implementação de jardins de chuva e pavimentação drenante, 

sobretudo em grandes áreas impermeabilizadas como estacionamentos. 

• Possibilitar a renaturalização progressiva dos rios urbanos e nascentes através 

do tratamento, descanalização e reflorestamento sistêmico, de forma 

colaborativa com a comunidade. 

• Promover ações emergenciais nas regiões da cidade recentemente alagadas 

por enchentes. 

 

 

 

 

Cultura 

 

• Retomar as Conferências Municipais de Cultura, valorizando a construção 

coletiva das políticas públicas de cultura da cidade. 

• Implementar o Sistema Municipal de Cultura.  

• Garantir a ampliação do orçamento da Cultura. 

• Promover, urgentemente, o descontingenciamento do Fundo Municipal de 

Cultura. 

• Fortalecer o do Plano Municipal de Cultura.  

• Encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei para a nova Lei de 

Incentivo. 
 

Preservação do patrimônio cultural, material e imaterial  



 
 

 

• Mapear, identificar e verificar o estado das Unidades de Interesse de 

Preservação (UIP) , tornando estas informações públicas. 

• Ampliar a zona histórica no bairro São Francisco, abrangendo um maior 

número de elementos de relevância para o conjunto patrimonial da cidade. 

• Incentivar as festas tradicionais de Curitiba, promover celebrações no Dia do 

Patrimônio Cultural e campanhas, bem como a salvaguarda de manifestações 

da cultura popular em Curitiba, como o Fandango e a Capoeira. 

• Fortalecer o setor público responsável pela gestão da política de preservação 

do patrimônio cultural, material e imaterial.   

 

 

Construção e edificações  

 

• Adequar de forma progressiva edifícios públicos como escolas municipais, 

postos de saúde, prefeitura, ginásios de esportes, a práticas sustentáveis, como 

reutilização dos recursos naturais por meio de captação de água da chuva, 

aquecimento de água por energia solar, geração de energia por placas 

fotovoltaicas, construção de telhados verdes e outras técnicas de permacultura.  

• Criar um Banco de Materiais de Construção para receber excedentes ao final 

de obras, em condições de serem reaproveitados. 

 

 

Habitação e regularização fundiária   

 

• Criar a Secretaria Municipal de Habitação. 

• Estabelecer cota orçamentária municipal mínima de 2% para habitação, com 

aumento progressivo dos investimentos. 

• Regulamentar a Lei nº 11.888/2008, de Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social, através de parcerias com instituições de ensino e 

organizações da sociedade civil. 

• Intensificar os procedimentos de regularização fundiária em toda a cidade. 

 

 

 

 

Mobilidade a pé  

   

• Aplicar preceitos da acessibilidade universal (NBR 9050) em todos os projetos 

de obras públicas;  

• Fiscalizar e levantar as condições das rampas de acessibilidade em Curitiba;  

• Realizar manutenção das calçadas e implementar rampas de acessibilidade em 

todas as esquinas da Área Calma;  

• Implantação de Áreas Calmas nas diferentes centralidades de bairros, no 

entorno de terminais de ônibus, escolas, vias locais, assim como reafirmar a 

Área Calma no centro da cidade com medidas pontuais para moderação da 

velocidade. 

 

 



 
 

Acessibilidade, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida 

• Implantar rotas de acessibilidade em todos os bairros da cidade. 

• Fortalecer o Centro de Apoio à Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, 

aliando parcerias dos setores público e privado e de instituições de ensino.  

• Implantar sistema de segurança e monitoramento do Sistema Integrado de 

Transporte para o Ensino Especial (SITES).  

• Melhorar a frota de ônibus do SITES para maior conforto e segurança dos(as) 

usuários(as). 

• Implementar playgrounds adaptados para crianças com deficiência. 

• Garantir acessibilidade nos parques e praças de toda Curitiba. 

• Recriar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. 

 

 

 

Mobilidade por bicicleta  

 

 

• Priorizar projetos e construções de infraestrutura cicloviária, garantindo a 

ampliação da rede cicloviária e a sua conexão com os municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba, priorizando eixos importantes como a Av 

República Argentina, a Av Winston Churchill e outras conexões 

importantes para a região sul da cidade.  

• Implantar ciclovias e ciclofaixas conectando os terminais do transporte 

coletivo, escolas, universidade, parques, praças e outros destinos 

importantes que devem ser acessíveis por bicicleta. 

• Garantir orçamento na LOA para infraestrutura cicloviária. 

• Retomar o Projeto Mais Bici nas Escolas. 

• Realizar levantamento das condições e manutenção das ciclovias existentes.  

• Criar espaços facilitados para estacionamento de cicloentregadores em áreas 

de fluxo intenso e grande concentração de habitantes.  

• Mapear os principais trajetos de coleta e entrega de encomendas de 

cicloentregadores e instalar estrutura cicloviária adequada. 

• Implantação de bicicletários e paraciclos em instituições públicas, em 

terminais de ônibus e áreas de concentração de paradas nas 10 regionais da 

cidade. 

 

 

Morte zero no trânsito  

 

• Acalmar o tráfego em vias locais nos bairros, utilizando dispositivos para 

redução da velocidade e filtros modais, e reforçando a função das vias.   

• Utilizar infraestruturas provisórias (urbanismo tático) com o intuito de 

ampliar espaços para pedestres e bicicletas, assim como criar ciclovias e 

passeios emergenciais, garantindo o deslocamento seguro durante e pós-

pandemia do coronavírus. 

• Produzir e distribuir material informativo, adesivos e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) para ciclistas e pedestres.   



 
 

• Fortalecer ações e programas municipais de pesquisa, como o Programa 

Vida no Trânsito (PVT), visando a aumentar a segurança viária.  
 

 

 

 

 

Transporte coletivo 

 

• Disponibilizar álcool em gel e máscaras nos terminais e nos ônibus do 

transporte coletivo, garantindo que os veículos não circulem com lotação 

acima da recomendada pelos protocolos de segurança da Covid-19. 

• Garantir transparência e controle social na gestão do transporte coletivo, 

fortalecendo o Conselho Municipal do Transporte. 

• Ampliação do passe livre para estudantes e demais usuários. 

• Retomada da tarifa domingueira.  

• Garantir o acesso seguro do(a) usuário(a) do transporte coletivo aos pontos 

de ônibus por meio da implantação de travessias elevadas, faixas de 

pedestre, sinalização e iluminação do entorno.   

• Implantar bancos nos pontos de ônibus. 

• Implantar paraciclos nos terminais de ônibus, proporcionando segurança 

para permanência e fixação das bicicletas, bem como equipamentos de 

suporte ao ciclista. 

• Promover a formação dos condutores de veículos de transporte coletivo 

sobre os direitos dos pedestres, dos ciclistas, das pessoas idosas, com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

 

 

 

 

 

 

Assistência Social 

 

• Valorizar a equipe do quadro de servidores(as) qualificados(as) da Fundação 

de Ação Social (FAS) para ocupar cargos de gestão central, regional e local, 

com a prerrogativa de equidade de gênero, raça e população LGBTI+. 

• Reabrir o atendimento da Casa de Passagem para Indígenas, tanto àqueles 

que vivem em Curitiba, como àqueles que estão em trânsito. 

• Ofertar às pessoas em situação de rua abrigo, alimentação, água potável, 

locais adequados para higiene pessoal e guarda-pertences, bem como acesso 

à qualificação, emprego e renda. 

• Desenvolver um programa que garanta moradia social adequada, de modo a 

priorizar o direito à cidade, evitar a periferização e utilizar a infraestrutura 

urbana já constituída 
 

 

 

 

 



 
 

Esporte e Lazer 

 

 

 

• Implementar ações, estratégias, programas e políticas com ênfase na 

valorização, ampliação, adaptação e criação de espaços, equipamentos e 

ambientes que facilitem, encorajem e promovam a prática da atividade 

física, tanto para preservação da saúde quanto para o lazer e trabalho.  

• Implementar programas comunitários de atividade física realizados em 

espaços públicos, como praças, parques e quadras esportivas, com aulas 

orientadas por professores e professoras de Educação Física (respeitando 

as restrições e ações necessárias para o enfrentamento da pandemia da 

Covid-19). –  

•  Diálogo entre o setor público e privado referente ao incentivo, aderência 

e permanecia do cidadão às práticas de atividades físicas, da infância ao 

envelhecimento. 

•  Diálogo entre sociedade civil organizada, poder público e as 

Universidades em prol do esporte. 

• Desenvolver cadastro único de crianças, jovens e adultos com deficiências, 

para a promoção do paradesporto. 

• Implementar o Projeto Ruas Abertas destinando o espaço de vias públicas 

para atividades de lazer e de esporte aos domingos. 

• Ampliar e renovar a variedade de equipamentos presentes em praças e 

parques, investindo nos aspectos de qualidade da infraestrutura, segurança 

e manutenção. 

• Fomentar o ciclismo esportivo. 

• Implantar novas pistas de skate e fazer a devida manutenção das existentes. 

• Implantar uma política pública de escalada urbana nos parques (Tanguá, 

Pedreiras, Atuba e Unilivre). 

• Promoção da mobilidade ativa na cidade, priorizando as caminhadas, o uso 

da bicicleta e os espaços qualificados e seguros para essas práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos étnico-raciais 

 

• Estruturar a Política de Direitos Humanos e Igualdade Racial para garantir 

a realização das ações previstas no Plano Municipal de Promoção da 

Igualdade Étnico-racial (em tramitação no Conselho Municipal). 

 
 

• Promover ações de respeito à pluralidade religiosa, conforme determina a 

Lei 12.288/10. 

 

 



 
 

 

Promoção dos direitos da população LGBTI+ 

 

• Promover campanhas de conscientização contra a LGBTI+fobia.  

• Qualificar os profissionais que atuam com esta população, em diferentes 

setores dos serviços públicos, em especial da segurança pública da 

assistência social e da saúde.  

• Ampliar parcerias para ações de assessoria jurídica, assistência social, 

saúde mental, entre outras.  

• Desenvolver mecanismos de inclusão no mercado de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

  

  

 

      GOURA  

  

 

 


