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Apresentação 
 
“O Futuro se Constrói Agora” O PCdoB-Curitiba, partido com 98 anos de história, 
sempre lutou ao lado do povo para construção de cidades democráticas. Cada 
militante nosso é um instrumento de transformação da sociedade, somos a expressão 
da vontade coletiva de trabalhadores e trabalhadoras, negros e negras, comunidade 
LGBTI+, militantes do meio ambiente, do bem-estar social, da igualdade de gênero e 
construção do socialismo.  
 
Diante do cenário de ataques a democracia, agravado pela eleição de Jair Bolsonaro 
à presidência do país, somada à crise sanitária mundial da Covid 19 apresentamos 
nossas candidaturas ao pleito eleitoral municipal de Curitiba.  
 
Depois de 12 anos sem apresentar uma chapa puramente comunista, lançamos o 
programa “O Futuro se Constrói Agora!” com Camila Lanes para prefeita e Dr. 
Zequinha vice-prefeito e mais 30 candidaturas para vereança de Curitiba. Nosso plano 
de governo é baseado na realidade dos 75 bairros de Curitiba e analisa as urgências 
da vida cotidiana do povo que vive em Curitiba.  
 
É fruto de um longo estudo e análises sobre a nossa cidade, junto com pesquisas e 
diagnósticos de especialistas de cada área, mas principalmente surge da escuta de 
cidadãos e cidadãs que enfrentam diariamente a realidade de uma Curitiba desigual 
que privilegia apenas uma parcela da população e ignora a esmagadora maioria.  
 
Diante desse cenário nosso programa apresenta seis eixos estratégicos: 
desprivatização dos serviços públicos; descentralização da governança municipal; 
metropolização como solução para desafios comuns; políticas sociais para uma cidade 
mais humana, meio ambiente e melhoria de vida; cidades inteligentes e integração 
digital.  
 
Esses eixos seguiram nossos princípios de eficácia, eficiência, interesse público, 
valorização da ciência e lutas dos movimentos sociais. Para dar conta das prioridades 
e demandas públicas, a Plano de Governo a ser implantado nos próximos quatros anos 
foi organizado com o objetivo de construir uma gestão democrática com avanços e 
políticas públicas sólidas para construção de uma cidade mais humana. 
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Eixos 

 
1. Desprivatização da coisa pública: Tratar com zelo e interesse social a coisa 

pública. 
2. Descentralização da Governança Municipal: colocar a Gestão e as soluções das 

necessidades da nossa gente perto da população. 
3. Metropolização como solução a desafios comuns: promover a integração não 

subordinada do espaço e da governança municipal. 
4. Políticas Sociais para uma cidade mais humana: como fator de estruturação da 

governança municipal. 
5. Meio Ambiente e melhoria da vida. 
6. Políticas para Curitiba pós Pandemia 

 

Desprivatização da Coisa Pública 
 
Privatizar os serviços público municipais é uma tendência de desresponsabilização do 
Estado na execução direta de atividades sociais e repasse desta responsabilidade para 
empresas privadas e terceiro setor.  
 
Nos últimos anos assistimos a uma série de investimentos públicos em obras de 
grande porte na cidade, como a Linha Verde, a Ponte Estaiada, bem como uma série 
de iniciativas de revitalização de áreas como a R. Riachuelo e R. São Francisco e 
mesmo a famigerada calçada de granito implantada na Av. Bispo Dom José, no Batel, 
esses são alguns exemplos de obras que foram realizadas por empresas privadas que 
drenaram uma grande parcela dos recursos públicos para o urbanismo e beneficiaram 
majoritariamente áreas interessantes para o mercado imobiliário, deixando de lado as 
áreas que não são turísticas e que não atendem o interesse do grande capital.  
 
Logo faz-se necessário uma revisão das prioridades do investimento e financiamento 
em urbanização. Em outras palavras, a equidade territorial deve ser o grande 
norteador das ações do poder público. 
 
- Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos 
serviços terceirizados e conveniados. 

 

- Interromper a terceirização e reintegrar a administração das UPAs: 
Consiste em elaborar e executar um Plano de retomada da administração e 
manutenção das Unidades de Pronto Atendimento 

 

 
- Recriar a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação para 
restabelecer a administração pública dos dados públicos 

 

 

 



 

 

- Gestar Novo Modelo de Transporte Coletivo para a cidade de Curitiba e RMC; 

 

Descentralização da Governança Municipal: colocar a Gestão e as 
soluções das necessidades da nossa gente perto da população 

 

Descentralizar a governança municipal é uma resposta de como gerir a cidade, 
facilitando e agilizando a burocracia evitando adotar as premissas de privatização para 
gerar eficácia e proximidade com a população. Descentralizar envolve representantes 
eleitos pelo voto, a burocracia pública e a sociedade civil no plano local.  
 
- Promover a Descentralização Administrativa e financeira da gestão Pública. 
A ideia é criar a sub prefeituras  transformando as atuais Administrações Regionais 
em espaços ativo dentro da Governança Municipal 

 

- Criar o Programa Curitiba perto de você, com equipes interdisciplinares dos 
setores de infraestrutura urbana, social, educação e saúde para percorrer os bairros 
levantando as demandas e promovendo o acesso da população às Políticas Públicas. 

 

- Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização 
dos servidores públicos concursados e a sociedade organizada. Reforçar os Conselhos 
Municipais de Políticas Públicas e instituir o Orçamento Participativo. 

 

- Desenvolver ações para ampliar os mecanismos de transparência pública, 
colocando à disposição da população e dos órgãos de controle informações completas, 
de modo didático e acessível, sobre a utilização dos recursos públicos, melhorando 
com isso a posição do município no ranking da transparência e permitindo ao cidadão 
desenvolver uma maior fiscalização sobre o emprego dos bens públicos. 

 

Metropolização como solução a desafios comuns: promover a integração 
não subordinada do espaço e da governança municipal 

 

A instituição das Regiões Metropolitanas acontece pelo crescimento e 
interdependência da capital com suas regiões adjacentes. É necessário que a matriz 
política-institucional de Curitiba traduza a complexidade econômica, sócio-cultural , 
políticas públicas e capacidade de atendimento compensatório para população. 

 

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

 

 

 



 

 

- Criar o Consórcio Intermunicipal de Ação e Gestão Metropolitana na RMC; 

 

- Construir canais de participação social para gestão Metropolitana como por 
exemplo a Câmara Intermunicipal do Grande  RMC; 
 
- Desenvolver em conjunto com os outros municípios da RMC e do Governo Estadual, 
contando com a participação de universidades, centros de pesquisa e a sociedade civil 
organizada o Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC 
  

Políticas Sociais para uma cidade mais humana: como fator de 
estruturação da governança municipal 

 
- Criar Política Pública de Cuidado articulada com os demais entes federativos  para 
as diversas fases da vida Humana, com ênfase na diminuição do Assistencialismo 
dentro da Assistência Social da Cidade. 

 

- Fortalecer a Fundação de Ação Social: concurso público, compra de 
equipamentos e investimento em formação e qualificação de seus profissionais, 
reforço dos CRAS. 

 

- Debater e aprovar o Plano Municipal de Assistência Social visando ações para 
a área em um prazo de dez anos. 

 

-Efetivar Plano Municipal de Atenção à População de Rua. 

 

- Ampliar a Política de Proteção para as Vítimas da Violência Familiar. 

 

- Ampliar o Programa da Casa da Mulher Curitibana. 

 

- Intensificar as políticas de atenção à Infância e a Adolescência. 

 

- Plano Municipal de Atenção à Terceira Idade. 

 

- Política Municipal de Cuidado a população LGBT e a valorização das  ações da 
Diversidade 

 

- Política Municipal de Combate ao Racismo e a valorização do patrimônio 
cultural da cultura Afro Brasileira de PG. O resgate do Clube Social Negro, a proteção 
das Comunidades Quilombolas e das manifestações Religiosas e outras ações culturais 
como o carnaval. 

 

 



 

 

 
-Revitalizar a Casa de Passagem e de auxílio às Comunidades Indígenas ou de Povos 
tradicionais em transição ou que sejam moradores de Curitiba, assim como valorizar 
sua tradição cultural. 

 

- Aprimorar a gestão da saúde promovendo a melhoria do Financiamento e Gestão, 
a Reorganização Hospitalar, a Valorização dos Profissionais e o Diálogo Social; 

 

- Ampliar a Educação em Tempo Integral. 

 

- Criação do Programa Municipal da Educação Inclusiva. 

 

- Realização da Conferência Municipal de Educação para debater, acompanhar, 
realinhar a execução do Plano Municipal de Educação. 

 

- Revisar o Currículo das Primeiras etapas da Educação Básica. 

 

- Qualificar a Política de Educação de Jovens e Adolescente (EJA), 
disponibilizando técnicos e espaços municipais para a ampliação de turmas na cidade 
de Curitiba 

 

- Revisar o Plano de Carreiras dos trabalhadores e trabalhadoras da educação 
municipal voltando a debater o processo aprovado na gestão Gustavo Fruet. 

 

- Programa de Formação Continuada com apoio de Universidades e faculdades 
de cidade de Curitiba. 

 

- Efetivar Política Municipal de fortalecimento de Leitores através da efetivação 
do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e do Livro de Curitiba. 

 

- Consolidação da Gestão Democrática e compartilhada das Escolas Municipais  
como diálogo permanente com a comunidade escolar. 

 

- Fortalecer as Associações de Pais e mestres e os Conselhos Escolares, bem 
como apoiar e incentivar a criação e a manutenção dos Grêmios Estudantis. 

 

- Descentralizar as Políticas e Espaços de cultura na cidade de Curitiba 

 

- Fazer concurso público e restabelecer as condições de atuação da Fundação 
Cultural de Curitiba; 

 



 

 

- Política de Mutirão e Auto Gestão da Casa Própria 
 
- Habitação Popular a partir da recuperação das Unidades de Interesse de 
Preservação da Regional da Matriz 

- Reestruturação da guarda municipal como polícia comunitária e de proteção do 
patrimônio público, não como força repressiva, determinando seu imediato 
desarmamento; 
 
- Garantir o diálogo e a integração da política de segurança pública entre 
Estado e Município, com participação da população nas decisões; 
 
- Garantir uma iluminação pública adequada nos espaços públicos do centro e 
da periferia, garantindo a segurança no período noturno para a circulação, 
principalmente de mulheres; 
 
- Promover a ampliação dos espaços públicos para fins culturais e de lazer 
e demais espaços, geridos de forma pública, gratuita e democrática, evitando 
e repelindo qualquer ação voltada à higienização, violência ou retirada de populações 
que se encontram em situação de rua; 
 

Meio Ambiente e Melhoria da Vida 

 
- Ampliar a Geração de Energia Renovável em Prédios e espaços públicos. 

 

- Efetivar a Geração de energia em todos os lagos e represas públicas da cidade. 

 

- Criação do Programa Municipal de Agricultura Urbana (Coberturas Verdes, 
Paredes verdes, Agricultura Vertical, Parque das Hortaliças, Apicultura Urbana, 
incentivo a Agricultura Orgânica) 

 

- Implantação das feiras orgânicas nos principais bairros da cidade. 

 

- Rever o processo da coleta seletiva de Curitiba propiciando entre outras coisas 
que as Cooperativas de Recicláveis participem do sistema de coleta e processamento. 
 
- Plano de Cuidado e despoluição dos rios de Curitiba. 

 

- Incentivar o Cicloativismo e outros modos de deslocamento com baixo potencial 
de poluição. 

 

- Revisar a legislação que incentiva a degradação da nossa cobertura vegetal. 
 
- Gestão Democrática e Pública de Parques e Praças da cidade 

 



 

 

 

Políticas para Curitiba Pós Pandemia 
 

- Criação de Frentes de Trabalho para geração de renda e emprego. 

 

- Programa de Hortas Comunitárias em espaços públicos e privados para a 
geração de alimentação, trabalho e renda. 

 

- Fortalecimento dos programas da Economia Solidária. 

 

- Programa de financiamento Coletivo Comunitário (Geração de Crédito Popular ) 

 

- Dar continuidade aos Editais do Fundo Municipal de Cultura e aportes orçamentários  
para atendimento a artistas e técnicos da área de cultura realizados pela Lei de 
Emergência Cultural. 

 

- Plano de incentivo e recuperação da Micro e Pequenas Empresas de Curitiba, 
passando pela diminuição da carga de impostos e qualificação e de apoio de gestão. 
  
 

 
 


