
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
apresenta as propostas dos candidatos à prefeitura da cidade de 

Curitiba  no segundo turno das eleições de 2016 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ney Leprevost PSD 
 
Confira o programa completo do candidato no site do Supremo Tribunal Eleitoral: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/75353/160000020661/p
ropostas  
 

Visão: Implantar em Curitiba uma educação cidadã, integradora transformadora,         
reconhecida e de referência para o Brasil. Modelos de Referência são: Conceitos de             
fundamento da educação baseados no Relatório para UNESCO da Comissão          
Internacional sobre a Educação para o Século XXI; Objetivos de Desenvolvimento           
Sustentável (Agenda 2030): ODS 4 – “Educação: Assegurar a educação inclusiva e            
equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida            
para todos.” 

Desempenho: Educação de qualidade da creche ao ensino fundamental e          
integral; Horários estendidos que supram as necessidades da população; Valorização e           
qualificação profissional contínua dos professores e educadores; Diálogo com a          
população em todas as questões; Posicionar Curitiba entre as capitais com o melhor             
ensino público do País; Aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica            
(IDEB) em relação às últimas avaliações; Educação de excelência gerando          
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oportunidades iguais a todos os alunos e alunas da rede municipal; Ter ambientes             
escolares seguros, de qualidade, saudáveis, inclusivos e homogeneamente equipados.  

Estratégias: “TODAS AS CRIANÇAS NA ESCOLA” - Zerar a fila por vagas na             
educação infantil; Ampliar o relacionamento e parcerias com a rede de instituições            
particulares e comunitárias (prestadoras de serviços); Implantar programa de         
excelência e de valorização do professor; Implantar Sistema de Aprendizagem; Integrar           
escola com Universidades e Instituições de Ensino Superior; Fortalecer a educação           
inclusiva - Rede de Atendimento Especializado; Implantar a “Escola de pais e            
responsáveis”; Praticar o fortalecimento da “era digital inteligente” e da coletividade           
educadora e transformadora. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Rafael Greca PMN 
 
Confira o programa completo do candidato no site do Supremo Tribunal Eleitoral: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/75353/160000006466/p
ropostas  
 

Viva com Solidariedade e Cidadania Plena  
 

● Realizar um estudo nas unidades de educação municipal, afim de identificar           
possíveis espaços para a educação infantil, aumentando assim o número de vagas            
para a população de 0 a 5 anos. 

● Implantar um programa de Letramento sob a perceptiva de: Alfabetização;          
Alfabetização de Adultos; Alfabetização Tecnológica e Alfabetização Afetiva        
(envolvendo a melhor idade e aposentados).  

● Investir na Educação do contra turno, em área especial, para a prática de             
esportes olímpicos. 

● Implantar a Faculdade Municipal com curso de Pedagogia voltada para realidade           
e necessidade de nossa cidade, garantindo a formação de nossos professores,           
impedindo que apresentem certificados apenas pelo avanço. 

● Formar profissionais capazes e habilitados a interpretar as multifacetadas         
implicações socioeconômicas, culturais e valorativas presentes numa matriz        
curricular harmonizada com as mais recentes diretrizes normativas. 

● Ofertar cursos de graduação como: Administração Pública, Segurança Pública,         
Educação Especial e Psicopedagogia. 

● Inaugurar a Universidade Livre da Melhor Idade, voltada para população e todos            
os servidores municipais aposentados. 

● Promover Concursos e Promoções condicionados a avaliações práticas,        
psicológicas e teóricas atrelados ao Plano de Cargos e Salários.  
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● Organizar a saúde municipal em 5 eixos prioritários: revitalização das unidades           
básicas de saúde; resgate do programa Mãe Curitibana; incentivo para os           
programas de preservação da vida; promoção da vida saudável com autocuidado           
e resgate e ampliação de ações preventivas de saúde. 

● Criar o Centro de Especialidade de Curitiba e aperfeiçoar a Rede de Assistência             
em Saúde Mental com a criação de unidade de estabilização para pacientes em             
crise. 

● Reativar leitos hospitalares e unidades de acolhimento, para pacientes         
psiquiátricos, adulto ou infantil. 

● Organizar o sistema de triagem, para atender a população de moradores de rua. 
● Investir em programas que possibilitem a inclusão dos moradores de rua a            

sociedade. 
● Revitalizar e modernizar as Ruas da Cidadania, com espaços para FabLabs e            

Coworkings Públicos. 
● Trabalhar com campanhas de conscientização de cuidados com os pets. 
● Resgatar o trabalho desenvolvido pela Rede de Proteção ao Animal. 
● Posicionar Curitiba nos Tops 10 destinos Nacionais, com uma agenda          

promocional eficiente, envolvendo o trade no processo de decisão. 
● Posicionar Curitiba como Top 5 Destinos para eventos. 
● Promover e incentivar a cultura local. 
● Oportunizar o aperfeiçoamento de todos os profissionais ligados ao segmento de           

cultura. 
● Mapear a cultura local, bem como centros de pesquisas nas Ruas da Cidadania,             

sendo uma extensão da Casa da Memória. 
● Propiciar uma ação conjunta entre a Fundação Cultural de Curitiba, das           

Secretarias de Educação, Trabalho, Turismo e SEBRAE, a partir do conceito de            
economia criativa, para a promoção de cursos de formação, aperfeiçoamento e           
reciclagem. 

 
 


