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“Guardar uma coisa é vigiá-la 

Isto é, fazer vigília por ela 

Isto é, estar acordado por ela 

Isto é, velar por ela 

Isto é, estar por ela ou ser por ela” 

Essa é uma estrofe extremamente sensível e com muitos 

significados profundos de um poema de Antônio Cícero, 

chamado Guardar. Ela reflete de maneira feliz o 

sentimento que tenho na qualidade de prefeito de uma 

cidade que tanto amo e pela qual procuro zelar, com 

empenho renovado, todos os dias. 

O poema voltou-me à memória pela responsabilidade de 

lhes dar contas de quanto quero fazer bem feito o meu 

ofício de prefeito. Chego a esta abertura dos trabalhos 

legislativos de 2021, prefeito reeleito pela terceira vez à 

frente deste cargo que é a minha realização de vida. 

Tenho certeza de que juntos vamos escrever mais um 

capítulo marcante da nossa História. Nas nossas mentes e 

nossos corações vibra Curitiba com os mais generosos 

sentimentos. 

 



Conosco o sentimento do dever cumprido com 

inestimável colaboração desta Câmara nos últimos quatro 

anos, onde superamos dificuldades imensas. Já é histórica 

a ampla Recuperação de Curitiba numa gestão que 

começou em 2017 em catástrofe financeira, fiscal e 

orçamentária.   

Caos debelado com muito trabalho.  

A gestão que começou sem medicamentos, com o 

Laboratório Municipal sucateado e subdimensionado, e 

com infindáveis demandas de saúde, com as UPAs da CIC 

e do Tatuquara fechadas, avançou para a eficácia do 

aplicativo Saúde Já, o completo suprimento de 

medicamentos, os mutirões de cirurgias eletivas, a queda 

do índice de mortalidade materno-infantil ao menor 

índice da nossa história – 6 óbitos para cada mil crianças 

nascidas vivas, a implantação do moderno exame de 

score de cálcio por imagem – privilégio do SUS Curitibano 

e único no Brasil, o fim da transmissão HIV de mãe para 

filho.  

Quis o destino que a mesma Saúde viesse a exigir em 

2020 os maiores e mais complexos esforços da nossa 

administração. Não fosse o empenho em resgatar a área 

não teríamos conseguido enfrentar a pandemia da Covid-

19 com a eficiência que o fizemos. 

Com o investimento de 2,8 bilhões reais em Saúde 

Pública, demos a esta peste do século 21 o que pode vir a 

ser a resposta mais firme e eficaz do Brasil. 



Orgulha meu coração de prefeito a dimensão do bem 

realizado.   

Esmero, competência e trabalho incansável salvam vidas. 

Vidas estão sendo salvas em Curitiba porque tratamos a 

saúde da população não com bravatas, mas com imensa 

responsabilidade. 

... 

Tenho clareza da missão a ser realizada. A grande história 

de Curitiba nos obriga a trazer um desenvolvimento 

sustentável e crescente à cidade da Luz dos Pinhais.  

O passado – remoto e recente – nos orgulha. O futuro nos 

motiva!! 

Fazer é preciso, avançar é preciso, aplicar a cada dia a 

certeza de que só seremos o bem que formos capazes de 

realizar. Sem a determinação que esta visão enseja 

corremos o risco de perder nossa História no vácuo do 

comodismo. 

Comodismo não combina comigo e não combina com 

Curitiba.  

A batalha é diária contra a inércia dos acomodados e 

também contra a burocracia. A burocracia, esta regra de 

ninguém, tornou-se forma moderna de despotismo.  Ela é 

inimiga da boa prefeitura. Enquanto os papeis passam 

bem a vida real padece. Odiamos a burocracia. 

#XôTranqueira. 



Preciso da Câmara, num relacionamento civilizado e 

republicano, dentro das boas lições iluministas que 

construíram a moderna democracia para um diálogo 

institucional transparente e respeitoso, capaz de 

construir a Curitiba que todos merecemos, daqui quatro 

anos, melhor, mais bonita e mais justa do que a Curitiba 

que hoje temos.  

Saúdo a todo os que já legislaram, agradeço aos que me 

ajudaram a recuperar Curitiba, e ofereço minha mão 

estendida aos que vão começar a caminhada legislativa.  

Ressalto o meu respeito a todas as opiniões e 

identidades, expressão da vontade popular. Assim como 

não interferi na eleição da Mesa Diretora desta Casa,  

sempre buscarei a harmonia entre o Legislativo e o 

Executivo.  

Meu desejo sincero é o bem desta Cidade, a melhoria 

crescente dos serviços públicos, a busca da 

sustentabilidade pelo uso de novas energias, a igualdade 

de oportunidades para todos. É isso que nos une e nos 

irmana. Nesta casa vamos arrancar o que nos divide. 

Vamos fazer o somatório das concordâncias.   

Os desafios que nos esperam são muitos e são 

complexos. O trabalho para enfrentá-los é nosso dever.  

Sabemos o que queremos para Curitiba. 

 

 

 



A covid-19 ainda não foi derrotada. A insistência na 

imediata e imperiosa imunização de Curitiba e do nosso 

Brasil é proporcional a minha ansiedade pela urgente 

retomada econômica. Todas as vacinas são bem-vindas. 

Como sabem o Brasil é dependente dos insumos 

farmacêuticos ativos que não produz pelo atraso mais 

que secular do devido investimento na pesquisa 

científica. Um país que não tem universidade e nem 

Institutos de Biotecnologia e Engenharia capazes de gerar 

princípios ativos para fabricar vacinas precisa importa-los 

com urgência e eficiência. As melhores vacinas serão as 

que tivermos. E se as tivermos nossa equipe de saúde é 

capaz de fazer o que precisa ser feito.  

Não é segredo para ninguém o meu desejo de 

comprarmos vacinas com os recursos do nosso Fundo 

Anti-Crise, para somar com o Plano Nacional de 

Imunização, e livrar Curitiba o mais rápido possível deste 

vírus nefasto. 

Sempre é importante lembrar que enquanto a pandemia 

não acabar persiste o sistema de cautelas sanitárias por 

bandeiras na proporção da taxa de retransmissão. Queira 

Deus nunca cheguemos ao vermelho, laranja e amarelo 

logo cedam lugar ao verde da Esperança, da Saúde e da 

vida em plenitude. 

 

 



Até que a situação de normalidade volte a imperar é 

importante manter o uso da máscara e do álcool em gel, 

além do distanciamento social – medidas imprescindíveis 

até que a tão esperada imunização coletiva seja 

alcançada, depois que a maior parte da população seja 

vacinada. 

Permanecem abertos os três hospitais de verdade que 

implantamos na emergência: Vitória, Instituto de 

Medicina do Paraná e Vitor Ferreira do Amaral. Persistem 

os leitos clínicos de Covid nos recintos das UPAs do 

Boqueirão e da Fazendinha, do Hospital do Bairro Novo e 

do Hospital Municipal do Idoso. Ao todo o SUS Curitibano 

disponibiliza 901 leitos exclusivos SUS-Covid, sendo 371 

leitos de UTIs e 530 de enfermaria.  

Nossa Central de Tele Consultas e Tele Atendimento 

continua orientando e cuidando das pessoas sem gerar 

filas físicas nas unidades de saúde. A Vigilância do 

cumprimento das regras sanitárias já gerou 35 mil 

inspeções de fiscalização. 

Mais pudermos mais faremos. Desde 2017 já investimos 

7,7 bilhões de reais na Saúde de Curitiba, dos quais 3,7 

bilhões são recursos exclusivos do Tesouro Municipal.  

... 

 

 

 



Como todos sabemos as adversidades do ano da Covid-19 

não se restringem à pasta ocupada com brilhantismo pela 

secretária Marcia Huçulak. Elas impactam toda a cidade: 

dos transportes ao serviço público, da cultura e educação, 

ao turismo e a Economia.  

Dia 18 próximo abriremos as escolas e Centros Municipais 

de Educação Infantil de forma híbrida com presença 

facultativa, condicionada a decisão de seus pais ou 

responsáveis, com 50% de ocupação, dias letivos 

presenciais em semanas alternadas, professores e 

funcionários das escolas protegidos por farto suprimento 

de EPIs.  

Permanece no ar a TV Escola, que já teve quase 30 

milhões de visualizações. Manteremos a entrega dos kits 

alimentação, para consumo doméstico, mesmo para as 

crianças que forem à escola. Nossos Curitibinhas em 2020 

receberam 954 mil kits com alimentos e materiais 

pedagógicos. Penhor do valoroso trabalho da grande 

equipe liderada pela professora doutora Maria Silvia 

Bacila.  

Não descuidamos de conduzir a Retomada Econômica.  

Aos editais da Fundação Cultural de Curitiba fomentando 

a produção literária, musical, cênica e artística soma-se 

intenso apoio ao artesanato e ao turismo, multiplicado 

pela valorização das start-ups e do empreendedorismo.  

 

 



Isto não é eloquência vazia. 

O FUNDO DE AVAL, criado dentro do Programa de 

Retomada Econômica Pós-Covid, por exemplo, já garantiu 

mais de R$ 2,3 milhões em empréstimos para 

empreendedores disponibilizando recursos para vencer 

as dificuldades.  

Reservamos R$ 10 milhões para este fundo, para 

assegurar empréstimos de até R$ 100 milhões nas 

empresas.  

Auxílio fundamental para os mais variados negócios: de 

salões de beleza a comércio de máquinas, de 

restaurantes a lojas de autopeças e vários outros 

empreendimentos afetados pela crise. Quando os 10 

milhões se esgotarem, temos disposição de aportar outro 

tanto ao fundo garantidor, convocando a parceria desta 

Câmara na geração de um círculo virtuoso de 

prosperidade econômica curitibana. Isso pode ser 

repetido na proporção dos recursos disponíveis até mais 

duas ou mais vezes ao longo desta gestão. 

Em decorrência da pandemia, também implementamos o 

REFIC Covid-19. Nunca Curitiba teve um programa de 

refinanciamento de débitos com tantos benefícios para 

quem quer resolver suas pendências no pagamento de 

IPTU, ISS, Taxa de Coleta de Lixo e outros débitos. 

 

 



O sucesso se revela na adesão. Foram mais de 12 mil 

acordos – pessoas quitando suas dívidas com até 100% de 

abatimento dos juros e da multa moratória. Ajuda quem 

precisa, na hora que mais precisa. Até sexta-feira passada 

o sucesso do REFIC se traduziu em 75 milhões de reais 

pagos à vista e 228 milhões em acordos de parcelamento 

com desconto.  

Curitiba mais forte do que as dificuldades pode contar 

comigo. A Retomada Econômica precisa do apoio 

entusiasmado da Câmara. 

Superar grandes dificuldades nunca foi tarefa simples, 

sempre exigiu planejamento estratégico e ações efetivas. 

Nós sabemos fazer. Vamos satisfazer necessidades para 

desenvolver potencialidades.  Por isso a nossa formidável 

carteira de obras públicas para esta nova gestão.  

Os principais grandes projetos que já viabilizamos somam 

em torno de 1,7 bilhão de reais. Vão gerar até 85 mil 

vagas de empregos diretos, indiretos, segundo cálculos 

do Ministério de Desenvolvimento Regional. 

 

 

 

 

 

 



São ações já em andamento como o Bairro Novo da 

Caximba, o novo Inter 2, o viaduto triplo da Victor 

Ferreira do Amaral, o Ligeirão Leste-Oeste e o Ligeirão 

Norte-Sul, e a Linha Verde nos seus 22 quilômetros com 

12 pistas – 262 km de pavimentação - obra que começou 

em 2009, encontramos parada e sem recursos, mas não 

desistimos de terminar neste novo mandato que o povo 

nos concedeu. Também faremos, com a coordenação do 

vice-prefeito, Eduardo Pimentel, ampla parceria com o 

governo do Estado do Paraná, sua Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, buscando criar uma malha 

viária comum metropolitana, capaz de servir a grande 

cidade que também é Mercado Comum Metropolitano. 

Como eu sonho com um Consórcio e uma Agência 

Metropolitana de Transportes nos termos da frutífera 

parceria que já realizamos na coleta e destinação de 

resíduos sólidos, no exitoso Conresol onde fui reeleito 

presidente. 

Neste novo mandato prosseguem frutíferas parcerias 

com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a 

AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento), a Caixa 

Econômica Federal, a União e deve ser votado pelo 

Senado Federal em breve o nosso empréstimo com o 

NDB (New Development Bank, o Banco dos BRICs), já 

autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

 



O imenso canteiro de obras curitibano terá 

macrodrenagem, usinas fotovoltaicas, restauração do 

Rosto da Cidade com investimento no Patrimônio 

Histórico e Cultural, saneamento básico e despoluição de 

rios, habitação de interesse social, ciclovias, calçadas 

acessíveis, iluminação pública com luz led, asfalto novo 

com fresa e recape e asfalto no saibro.  

Isto virá na sequencia dos 537 quilômetros de ruas que já 

pavimentamos, dos 26 quilômetros de galerias tubulares 

que já instalamos, das seis bacias de acumulação que a 

exemplo do Vale do Ribeirão dos Padilha já escavamos, 

dos 60 mil pontos de led que já acendemos, dos 44 

pontos históricos e turísticos que dotamos de iluminação 

cênica, dos 150 prédios do Centro Histórico que, junto 

com as trincheiras e o Bondinho da Rua das Flores, já 

pintamos e despichamos.  

 

Mas, temos também a invejável vitalidade do Vale do 

Pinhão, com suas start-ups e os empregos do Século 21, 

na cidade que já tem dois unicórnios – empresas que 

valem mais de 1 bilhão de dólares como é o caso do 

Ebanx e da Madeira, Madeira.  

 

 

 

 



112 empresas do Tecnoparque beneficiadas com redução 

de impostos para investir em Tecnologia faturam 

atualmente 5 bilhões de reais por ano. Nossos três 

coworkings públicos – Barigui, Cine Passeio e Boqueirão – 

já beneficiaram 129 companhias. Na Rua da Cidadania do 

Cajuru um FABLAB dá garantia de futuro aos 

empreendedores capazes de usar as impressoras 3 D dos 

Faróis do Saber e da Inovação. 

Em quatro anos 31 mil pessoas participaram de eventos 

difusores da cultura de inovação, das noites do Paiol 

Digital à lotação completa do grande auditório do Teatro 

Guaíra no programa Bom Negócio. Vamos insistir nisso. 

Inovação é a nossa estratégia de futuro. 

Os serviços públicos, por sua vez, precisam acompanhar 

as demandas desta cidade verdadeiramente inteligente e 

inovadora. Não descuidamos disso. Criamos em Curitiba 

cinco aplicativos – Curitiba App, Saúde Já, 156, Nota 

Curitibana e Táxi Curitiba – com serviços disponíveis na 

palma da mão dos curitibanos. Foram mais de 900 mil 

downloads. Vamos aprimorar cada vez mais esses APPs. 

Aqui aplicamos na prática meu ideal, de que a inovação 

só existe quando se transforma num processo social. 

Estamos no caminho certo. Não é à-toa que o Vale do 

Pinhão fez da nossa Curitiba uma das seis cidades mais 

inteligentes do mundo, premio recebido em Barcelona 

em 2019 e em 2020 a cidade foi vencedora da premiação 

canadense Wellbeing Cities Award na categoria 

“Construindo uma economia urbana vibrante”. 



Curitiba vibra em nós.  

O Programa Curitiba Mais Energia implantou painéis 

solares no Palácio 29 de Março, no Salão de Atos do 

Barigui e na Galeria 4 Estações do Jardim Botânico.  

Vem aí a Usina Solar da Caximba, uma pirâmide 

fotovoltaica na colina remanescente do aterro sanitário 

selado. Maior projeto sócio ambiental do Brasil, dotado 

de Cohab Solar, o bairro novo da Caximba já nasce com as 

características exigidas pelo Século 21.  

Capital da maior província hidrelétrica do mundo, este 

Paraná dos grandes rios, do Iguaçu que nasce onde nós 

nascemos, Curitiba tem vocação para energia limpa.  

Símbolo disso, é a Central Geradora Hidrelétrica Nicolau 

Klüppel, instalada na queda d’água do lago do Parque 

Barigui.  

Somos úmidos. 

A seca do ano que passou provocou todos os fluidos da 

minha alma curitibana para me recusar a viver no deserto 

de uma cidade com racionamento de água.  

É ideia e projeto pessoal meu o programa Mananciais do 

Futuro na sua primeira fase com 30 novos poços 

artesianos profundos, já escavados e que serão capazes a 

partir desta semana a entregar sucessivamente aos 

nossos 75 bairros 150 mil litros de água por hora.  

 



Começamos amanhã. os que tem sede venham ao Clube 

da Gente da CIC ver enchermos o caminhão pipa. Dali 

seguiremos a comunidade 29 de março, onde a torneira 

comunitária já não será um ponto seco, porque servida 

de uma ampla caixa d´água reservatório. A operação se 

repetirá sucessivamente em todas as torneiras 

comunitárias de Curitiba, e, em havendo falta de água, 

nas creches, escolas e postos de saúde, UPAs, hospitais e 

até caixas de água particulares. 

Também em parceria com a Sanepar o programa 

Mananciais do Futuro terá uma segunda fase. A grande 

Reserva Hídrica do Futuro a ser obtida com a simples 

interligação das centenas de cavas de areia do Parque 

Nautico do Iguaçu. Do Boqueirão ao Zoológico e dali ao 

Bairro Novo da Caximba teremos disponíveis 42 bilhões 

de litros de água ou 42 milhões de metros cúbicos. Fico 

perplexo em imaginar que nunca ninguém tenha visto 

isso. Nunca ninguém pensou nisso. A custo muito 

acessível nossa úmida Curitiba dispõe, ali onde o vento 

faz a curva, de agua suficiente capaz de encher 4,2 

milhões de caminhões pipa. 

 

 

 

 

 

 



Isto é possível?  

Não há impossibilidades para quem ama o que faz.  

Afinal quem diria que na sucessão da Prefeitura quebrada 

que recebemos em 2016, nós entregamos em 2020   

.uma moderna Muralha Digital para a Defesa Social, com 

sala de situação e recursos de tecnologia à altura das  

cidades mais inteligentes deste mundo.  

.50 mil novas vagas de Educação Infantil habilitando os 

curitibinhas para o melhor ensino público do país entre as 

capitais com mais de 1 milhão de habitantes. 

Isto numa Cidade onde as contas públicas  são exemplo 

para o Brasil inteiro, fruto do Plano de Recuperação de 

Curitiba, que nos valeu nota triplo A – A, A e A - em 

capacidade de pagamento no ranking do Tesouro 

Nacional. 

- Esta é a Prefeitura dos R$ 119 milhões economizados 

com revisão de contratos  

- Da elevação em 65% dos investimentos em obras 

públicas 

- Da frota renovada com 535 novos ônibus, dos futuros 

ônibus elétricos do Inter II que terão estações prismas 

solares 

- Das 50 mil pessoas beneficiadas pela tarifa reduzida de 

ônibus 

- Da redução de 45% nas mortes por acidentes de trânsito 

na capital, em 4 anos 



- Da estrutura cicloviária já ampliada em 50 km , com um 

horizonte de mais 200 km de ampliação. 

- Dos 462 novos guardas municipais contratados, 

ampliando em 27% o efetivo da corporação 

- Da redução de 40% dos casos de danos ao patrimônio 

público 

- Das quase 100 mil famílias que receberam cestas básicas 

ou créditos da FAS para usarem nos Armazéns da Família. 

- Do 1,3 milhão de atendimentos no CRAS (Centro de 

Referência em Assistência Social) 

- Das 79 mil vagas em cursos profissionalizantes abertas 

pelo município 

-Dos 6 restaurantes populares com refeições a 3 reais e 

das 4 mesas solidárias com refeições gratuitas: no 

Capanema, na praça Plinio Tourinho, na praça Rui 

Barbosa, e na casa Vó Ni, na Caximba. 

- Foram 238 mil refeições gratuitas servidas pelo Mesa 

Solidária e das 4,5 milhões refeições servidas nos 

Restaurantes Populares. 

- Das 1. 906 famílias que receberam as chaves da casa 

própria da Cohab, das quais algumas já tem a sonhada 

energia solar. 

- Do nosso programa de inclusão para pessoas com 

deficiência, que deu emprego para 1.750 pessoas. 

 



- Da ampliação da rede de proteção à mulher, com a 

patrulha Maria da Penha, e a acolhedora Pousada de 

Maria, sonho humanitário realizado pela minha Margarita 

antes da criação da LOAS. 

- Do Primeiro Plano Municipal de Promoção à Igualdade 

Racial 

- Dos seis novos espaços públicos e duas praças olímpicas 

para atividades esportivas 

- Do 1,5 milhão de pessoas que participaram das 

atividades esportivas promovidas pela prefeitura (até 

antes da pandemia) 

- Dos 28 mil atletas foram beneficiados com a Lei 

Municipal de Incentivo ao Esporte 

- Das 39 hortas urbanas inauguradas em quatro anos 

- Da redução de 67% no tempo para liberação de alvarás 

de construção 

- Dos 28 serviços burocráticos agora oferecidos de 

maneira on-line 

- Da redução de 40 para 2 dias no tempo médio de espera 

da Consulta Prévia de Viabilidade (CPV) com a adesão ao 

Empresa Fácil. 

Nunca deixaremos que o Serviço Público de Curitiba 

padeça. Sou servidor concursado do IPPUC, creio no 

serviço público eficiente. Nos últimos 4 anos contratamos 

4.503 novos servidores. Mais pudermos, mais faremos. 

 



 

Não duvidem de nós. Esta é a Curitiba que sabe ver na 

beleza uma função urbana. Esta é a Prefeitura com alegria 

de servir! 

Na Arte estão os olhos do infinito. Por isso a Galeria das 4 

Estações no Jardim Botânico,  

Por isso,as manhãs de musica e beleza no Pavilhão Étnico 

do Memorial de Curitiba. 

Por isso as Oficinas de Música, a intensa difusão cultural, 

o Coreto Digital , a Capela da Glória, e as noites de 

encantamento do Cine Passeio e da Capela Santa Maria. 

- O alumbramento das 2 milhões de pessoas que 

participaram do Natal de Luz nos últimos quatro anos 

- Os R$ 70 milhões investidos em projetos culturais, por 

meio do Fundo Municipal de Cultura e pelo Mecenato 

Subsidiado 

Na Arte estão os Olhos do Infinito. A força do Povo, como 

traduzem os bronzes de  Índios, Caboclos e Onças do 

novo Memorial Paranista, nas formas imortais do 

esplendoroso Jardim de Esculturas de João Turin. 

O Amor pela nossa Terra e a nossa Gente é a condição da 

nossa missão.  

Vamos multiplicar com olhos de Infinito o ideal que 

Romário Martins propôs nesta Câmara , em 1900, ao criar 

o brasão da nossa Cidade:   Semper Ad Excelsa:  

Cada Vez mais para o Alto.  Viva Curitiba 


