


O termo ESG, do inglês, Environmental (Meio Ambiente), Social (Social) and
Governance (Governança), é um conjunto de padrões e boas práticas que buscam
alinhar a geração de valor da empresa / entidade / órgão às questões ambientais,
sociais e de governança, promovendo uma administração consciente e
sustentável. 
O conceito advém do Triple Bottom Line, cunhado na década de 90, que adicionava
as dimensões ambientais e sociais aos negócios. O termo ESG, resultou da
publicação do relatório Who Cares Wins, produzido pelo Pacto Global da
Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com instituições financeiras,
no qual o ex-Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, faz uma provocação às
instituições financeiras, sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de
governança no mercado de capitais. 
Desta forma o ESG tem ganhado crescente visibilidade nos últimos anos, nos
quais os mercados, consumidores e investidores perceberam que as empresas não
podem ignorar os seus reflexos ambientais, sociais e econômicos. No mercado
brasileiro já existe uma boa variedade de fundos que levam em consideração os
critérios ESG. Mercado este que vem crescendo em razão de influência global e,
também, em decorrência de agendas globais de sustentabilidade.
A busca por incorporar o ESG à sua estratégia e modelo administrativo visa
contribuir para que o Município de Maringá atinja as metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, que é um compromisso
global, coordenado pela Organização das Nações Unidas (ONU).
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"Maringá sempre trabalhou para avançar nas agendas
e compromissos globais de sustentabilidade.
Acreditamos que firmar estes compromissos é um
importante norteador para que Maringá continue
ocupando um lugar de destaque dentre as cidades
brasileiras. 

Estamos sempre confiantes que o planejamento
integrado é fundamental para o desenvolvimento de
uma cidade sustentável, inteligente, resiliente e
inclusiva.

Sendo assim, a Prefeitura de Maringá continua
seguindo comprometida com o desenvolvimento
ambientalmente adequado, socialmente justo e de
governança transparente"

MARINGÁ, 2022

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DA CIDADE
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Maringá possui diversos projetos e ações já em andamento, e outros em
desenvolvimento, alinhados com os padrões e boas práticas ESG,
convergentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, muitas vezes
estas ações estão dispersas entre as diversas secretarias, não estando
mapeadas, nem possuindo métricas e indicadores definidos. Sendo
assim, nós do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
(IPPLAM) realizamos o levantamento destes projetos entre as
Secretarias Municipais de Maringá e trouxemos para este programa
maior, intitulado Maringá ESG, a fim de organizar, mapear, e informar a
todos a respeito dos Programas, Projetos e Ações que convergem com
os pilares ESG.

Frente à uma terminologia usualmente utilizada no setor privado, nos
deparamos com o propósito de alinhar as estratégias ESG com as ações
e políticas públicas. Sabemos que  desenvolver uma estratégia e
modelo administrativo ESG é um processo retroalimentado pelos
ODS, no qual a adequação a um modelo sustentável, contribui para o
cumprimento das metas.

Bruna Barbosa Barroca
Diretora - Presidente IPPLAM

Maringá, 2022

Entendemos que esse processo é essencial
a todos aqueles que almejam a construção
do caminho do desenvolvimento sustentável,
e Maringá  e o Ipplam estão em busca
constante de soluções para os principais
desafios globais de hoje.

O IPPLAM E O
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Os projetos que compõem o Maringá ESG estão apresentados em fichas
temáticas. Aqueles que possuem objetivos convergentes foram agrupados em
programas. Por sua vez, os programas estão inclusos em linhas temáticas, e estas
são  identificadas com a letra de seu pilar ESG correspondente predominante [E -
Environmental (Meio Ambiente), S - Social (Social) ou G - Governance
(Governança)]. A inclusão dentro de um dos pilares ESG não significa que o
projeto não atenda a outros pilares, porque diversos são os projetos que poderiam
ser enquadrados em mais de um pilar. Contudo para atender a proposta de
organização documental e facilidade de entendimento, optou-se pela localização
dos projetos dentro de um pilar predominante.
Cada projeto possui suas particularidades, que estão representadas nas fichas,
como: público alvo, status, tempo de implementação, resultados esperados,
secretarias envolvidas, categoria de ações para que se realize o projeto, e quais
são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da
ONU relacionáveis ao projeto. Para uma maior compreensão, foi elaborado uma
página ilustrada, demonstrando os requisitos aqui citados (página a seguir -
composição das fichas temáticas).
As páginas dos projetos não estão numeradas, para que, à medida que novos
projetos sejam identificados e selecionados para compor o Maringá ESG, esses
sejam incluídos na sequência à que pertencem, sem prejuízo aos já inclusos. 

Os projetos apresentados estão agrupados nos programas abaixo:

 Maringá Cultiva
 Move Maringá
 Escola Sustentável
 Energia Sustentável
 Carbono Neutro
 Cidade Floresce
 Maringá Inteligente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Governo Digital
 Maringá Agiliza
 Maringá Informa
 Políticas Verdes

1.
2.
3.
4.
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ESTRUTURA

 Exercita Maringá
 Maringá Cultural
 Espaços de Qualidade

1.
2.
3.

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

E S G

(meio ambiente) (social) (governança)



Classificação quanto
ao pilar E, S, ou G

Nome do projeto
(3° nível de
classificação)

Programa no qual o
projeto se insere

(2º nível de classificação)

Linha temática
(1° nível de classificação)

Breve descrição do
projeto

Informações sobre os
resultados esperados

quando da implementação
do projeto

Conjunto de secretarias
municipais envolvidas

para o desenvolvimento do
projeto

Categorização das ações
necessárias para o

desenvolvimento do
projeto - marcadas em tom

mais escuro

Apontamento de quais
ODS da Agenda 2030 são
relacionáveis ao projeto

Público alvo diretamente
impactado pelo projeto,
podendo ser:
- crianças
- adultos
- idosos
- não se aplica

Status do projeto,
podendo ser:
- desenvolvimento da ideia
- execução

Tempo para
implementação do projeto,
podendo ser:
- curto (1 ano)
- médio (2 - 4 anos)
- longo (+4 anos)

Impacto sobre as emissões
de CO2, podendo ser:
- redução de emissões
- neutralização de emissões
- não se aplica

PREFEITURA DA CIDADE
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COMPOSIÇÃO DAS



ENVIRONMENTAL
PILAR



"Environmental", termo proveniente do
inglês, significa "Meio Ambiente" é um dos
pilares que compõem o ESG, sendo
representado pela letra "E", demonstra a
preocupação das ações realizadas pelo ser
humano que degradam direta ou
indiretamente o meio ambiente. Alinhado
com a Agenda 2030 da ONU, a
preocupação com a redução na emissão de
Gases do Efeito Estufa (GEE), a
preservação da fauna e da flora e a
preservação dos recursos naturais, são
compreendidos como pontos cruciais, para
que o planeta possa continuar oferecendo
condições de habitabilidade para todos os
seres vivos. 



Destinação de espaços públicos para o cultivo de hortas
visando a produção de alimentos orgânicos.  Todas as hortas
contam com sistema de reaproveitamento de águas pluviais
para irrigação e os canteiros são disponibilizados para
população em situação de vulnerabilidade, atendendo 1200
famílias. Atualmente, a produção anual é de, aproximadamente,
90 toneladas de alimento entre verduras e leguminosas.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

Neutralização 

| Maringá Cultiva |

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Incentivar a produção local de alimentos
Promover a educação ambiental
Melhor a qualidade de vida da população e gerar renda
Segurança alimentar

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Agricultura Urbana

Hortas Comunitárias

CO2 CO2



Visa a reprodução de espécies frutíferas nativas e exóticas,
com devida assistência técnica e cursos de capacitação para a
população realizar  manejo adequado e processamento dos
produtos. O projeto atenderá a área urbana e rural do
município, fomentando a produção de fruticulturas como
incremento de renda a agricultores locais e serão  implantados
em espaços públicos com as cessões de uso dos espaços à
comunidade. 

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

CO2 CO2

Resultados esperados

Preservação das espécies frutífera nativas e exóticas
Aumento da variedade frutífera
Estímulo ao consumo de frutas 
Incentivar a economia local 
Melhorar a qualidade de vida da população

PREFEITURA DA CIDADE

Neutralização

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Agricultura Urbana

Desenvolvimento da ideia

| Maringá Cultiva |

Meu Pomar

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Neutralização

A Fazenda da Sustentabilidade será unidade produtiva
agroecológica modelo na área urbana, para agendamento de
visitas guiadas de escolas e comunidades rurais. Nesse local,
também serão ofertados cursos sobre as culturas e realizadas
atividades agroecológicas. Os novos modelos de hortas
comunitárias serão realizadas neste modelo, o qual incluirá
espaço para destinação de resíduos e a criação de meliponas
(abelhas sem ferrão)

Resultados esperados

Promover a capacitação quanto ao manejo agroecológico
Difundir o manejo agroecológico no município
Incentivar a produção local de alimentos
Promover a educação ambiental
Reduzir a quantidade de resíduo orgânico destinado aos
aterros sanitários 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Agricultura Urbana

Desenvolvimento da ideia

| Maringá Cultiva |

Fazenda da
Sustentabilidade

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

CO2 CO2

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar



Agricultura Urbana
O Projeto Plantando o Futuro proporciona ao município mudas
de árvores, fruto do trabalho de pessoas com restrição de
liberdade que cumprem pena na Colônia Penal Industrial de
Maringá (CPIM). As mudas de árvores e flores são destinadas à
arborização urbana e para as hortas comunitárias da cidade. 
São produzidas, também, algumas espécies de Plantas
Alimentícias Não Convencionais (Panc's), que são entregues
para reforçar a alimentação de idosos residentes em unidades
de acolhimento.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Curto (1 ano)

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Resultados esperados

Contribuição para a reposição de árvores da cidade
Contribuição para a melhoria da paisagem urbana
Reforço na alimentação de idosos
Sustentabilidade na Colônia Penal
Profissionalização dos apenados
Assegurar o direito à reinserção social

PREFEITURA DA CIDADE

Neutralização

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Maringá Cultiva |

Plantando o Futuro

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Médio (2 - 4 anos)

Redução

Estimular o transporte cicloviário, através da ampliação de
ciclovias e ciclofaixas, oferecendo à população condições
seguras e eficiente para o uso da bicicleta. Projetos de novas
ciclovias em locais como avenida Tuiuti, Cerro Azul, Pedro
Taques e Mario Clapier Urbinati, com os quais pretende-se
chegar a 50km de ciclovias. Além das novas cliclovias, estão
agendadas as revitalizações de ciclovias existentes, como a da
Av. Pedro Taques, Mandacaru e trecho da Av. Brasil.

CO2 CO2

Secretaria de Mobilidade Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento no número de viagens realizadas por bicicleta
Aumento da segurança dos ciclistas
Diminuição no uso do automóvel particular 
Redução na emissão de gases do efeito estufa 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Execução

| Move Maringá |

Ampliação da Malha
Cicloviária



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Curto (1 ano)

Neutralização

Instalação de hortas nas escolas municipais de Maringá, como
forma de proporcionar um ambiente interativo para a educação
ambiental e produzir de alimentos. As hortas são instaladas
nos espaços livres dentro das escolas e os alimentos
produzidos podem ser utilizados na preparação da merenda
das crianças. 

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar
Secretaria de Educação

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Produção de alimentos nas escolas
Incentivar as crianças a consumir vegetais
Ensino prático sobre a agricultura 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Desenvolvimento da ideia

| Escola Sustentável |

Horta nas Escolas

CO2 CO2



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Médio (2 - 4 anos)

Redução

Instalação de energia fotovoltaica em 35 (trinta e cinco)
escolas municipais de Maringá, a fim de gerar energia
renovável, promovendo a eficiência do sistema energético da
edificação. Além de renovável, a energia solar fotovoltaica é
aliada na redução da poluição e das taxas de emissão de
carbono, por ser um recurso considerado limpo. É ainda
considerado um meio de geração de energia sustentável, pois
o seu processo de geração é natural, o qual necessita apenas
da radiação solar para a sua geração.

CO2 CO2

Secretaria de Obras Públicas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Redução do gasto público com energia elétrica nas escolas
Desenvolvimento de projetos públicos sustentáveis

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Escola Sustentável |

Zero Energy

Não se aplica

Execução



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Redução

Foi realizada a inscrição das escolas municipais de Maringá
como signatárias do Movimento Escolas Pelo Clima. O intuito é
fortalecer a conscientização a respeito das alterações
climáticas, auxiliando os professores das escolas municipais
com metodologias eficientes para abordar o assunto nas
escolas.

CO2 CO2

Secretaria de Educação

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

 Escolas pelo Clima

Crianças
Adultos

Aumento na capacitação de professores a respeito das
mudanças climáticas
Conscientização de crianças e adolescentes sobre as
mudanças climáticas

Execução

Curto (1 ano)

| Escola Sustentável |



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Redução

Em vista de aprimorar as relações ambientais, bem como realizar ações
concretas para desenvolvimento urbano, econômico e ecológico, a cidade
de Maringá foi eleita para desenvolver o projeto de iluminação pública
sustentável elaborado pelo Programa FELICITY (Financing Energyfor
Lowcarbon Investment Cities Advisory Facility). Com a finalização do
projeto luminotécnico, agora, o município irá realizar a concessão dos
serviços de iluminação pública ao parceiro privado, para, então, aprimorar
o setor de iluminação, trocando todas as lâmpadas de sódio por lâmpadas
de LED. Para o início do processo de concessão, o município realizou a
contratação da FIPE para realizar todo o estudo econômico, jurídico e
técnico do projeto, a fim de ser apresentado às empresas interessadas na
parceria com a prefeitura. O projeto poderá ser executado por meio de uma
Parceria Público Privada (PPP), na qual o setor privado será o responsável
pela troca das lâmpadas de sódio por uma mais eficiente (atualmente o
LED), bem como eventual controle do parque luminotécnico.

CO2 CO2

Secretaria de Governo

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Energia Sustentável |

 Maringá em LED

Não se aplica

Melhoria de condições ambientais
Economia da conta de energia elétrica
Maior durabilidade das luminárias
Transformação de rotinas nos bairros
Maior segurança à população
Controle através de uma central
Aumento da eficiência na prestação de serviços e diminuição de
protocolos

Execução

Médio (2 - 4 anos)



Trata-se da Elaboração do inventário municipal com apoio do
ICLEI- Governos Locais pela Sustentabilidade, para Criação de
Plano Municipal de Adaptação e Mitigação às Mudanças
Climáticas. O projeto envolve ainda a avaliação da
possibilidade de se exigir inventários empresariais e a
incorporação de ações de enfrentamento às mudanças
climáticas no licenciamento ambiental municipal de forma
voluntária (benefícios a quem emite menos gases de efeito
estufa).

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Redução

CO2 CO2

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Quantificação das emissões de Gases do Efeito Estufa
Redução nas emissões de Gases do Efeito Estufa
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PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Carbono Neutro |

Combate às Mudanças
Climáticas

Desenvolvimento da ideia



Revitalização dos locais de descarte irregular, utilizando flores,
folhagens e árvores, como meio de preservar o meio ambiente,
principalmente fundos de vale e ambientes que haja a
presença de lagos, rios ou córregos, visando desestimular a
prática incorreta do descarte de lixo. As revitalizações tem
apoio de instituições da sociedade civil organizada. 

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Neutralização

Secretaria de Limpeza Urbana
Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Conscientização da população quanto ao descarte irregular
Melhoria das condições de vida da fauna e flora nos locais
recuperados
Valorização do entorno dos locais revitalizados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Maringá floresce

Execução

| Cidade Floresce |

Projeto Área Limpa

CO2 CO2



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Médio (2 - 4 anos)

Neutralização

A proposta de criação de Parques Lineares vem com o intuito
de oferecer cultura, esportes e lazer em áreas públicas de
Maringá. Os equipamentos são direcionados para todas as
idades e públicos e incentivam a prática de atividades ao ar
livre. Com a criação desses parques, em diversos bairros da
cidade, locais onde antes eram alvos de descarte irregular de
lixo, são qualificados e potencializados, preservando-se áreas
verdes, tão importantes nos fundos de vale.

Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
Secretaria de Mobilidade Urbana
Secretaria de Obras Públicas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento da utilização dos espaços públicos para
atividades de lazer
Redução do sedentarismo
Fortalecimento da conexão entre sociedade e espaços
públicos
Recuperação da paisagem em áreas de fundo de vale

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Parques Lineares

Execução

CO2 CO2

Maringá floresce

| Cidade Floresce |



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Neutralização

Realização do aumento do paisagismo nos canteiros, praças,
fundos de vale e outros espaços da cidade , usando inclusive o
paisagismo sustentável, usando de troncos de árvores
retiradas no município para plantio de flores.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Recuperação de área degradadas
Recuperação da paisagem verde da cidade

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Secretaria de Limpeza Urbana

Ampliação do
Paisagismo Urbano

Execução

CO2 CO2

Maringá floresce

| Cidade Floresce |



| 01 |

Criação de Parque Tecnológico com o objetivo de atrair
empresas do setor de tecnologia, criando empregos de alta
remuneração, serviços de alto valor agregado, além de acelerar
a transformação de Maringá em uma Cidade Inteligente (Smart
City). 
O projeto do loteamento do Parque de TI está sendo
desenvolvido para que a sua própria infraestrutura agregue
tecnologias em prol da sustentabilidade,  tal como a utilização
de fontes de energia renovável, iluminação eficiente,
integração dos espaços através de ciclovias, promovendo o
uso de transporte sustentável, dentre outras soluções que
promovam a sustentabilidade e autossuficiência do
loteamento.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação
Secretaria de Governo

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Atração de empresas de tecnologia para Maringá
Estimular a geração de empregos de alto valor agregado
Fortalecimento da disponibilidade de serviços tecnológicos
em Maringá

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Maringá Inteligente |

Parque Tecnológico

Execução

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente



SOCIAL
PILAR



A preocupação com o desenvolvimento
Social é outra característica marcante do
ESG. Representado pela letra "S", busca
trazer um olhar humanizado nas ações
realizadas, quaisquer que sejam elas,
busca também,  promover a inclusão e
equidade social, observando-se as
necessidades da parcela mais vulnerável
da sociedade. Projetos contemplados
nesta área, objetivam promover uma
melhor qualidade de vida para à população
de uma forma justa.



Tornar a população idosa mais ativa
Diminuição de doenças na população idosa
Aumento da expectativa e qualidade de vida dos idosos

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

O projeto Terceira Idade visa fomentar e propiciar a prática
saudável de atividades esportivas como vôlei, handebol,
basquete e outros, realizado nos Centros Esportivos de
Maringá, com o enfoque na população idosa. O incentivo das
atividades comunitárias relacionadas com projetos de natureza
esportiva tem seu fim na melhoria das condições de vida da
população e, ainda, cultivar o clima de companheirismo e
amizade entre os praticantes das atividades físicas.

Secretaria de Esportes e Lazer

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Qualidade de vida

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Exercita Maringá |

Projeto Terceira Idade



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

A iniciativa do projeto "Meu Campinho", do Governo do Estado
do Paraná, objetiva oferecer oportunidades de transformação
de vidas, através da implantação de conjuntos de
equipamentos públicos para práticas esportivas e de lazer nas
comunidades e bairros. 
Maringá incrementou o projeto e já possui 19 complexos "Meu
Campinho" em funcionamento e tem a previsão de instalação
em novos 11 (onze) locais da cidade de Maringá, levando
infraestrutura de esporte e lazer nos bairros, contendo campo
para a prática de futebol e aparelhos de recreação infantil.

Secretaria de Mobilidade Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento da prática de esportes e lazer nos bairros
Diminuição na quantidade de pessoas sedentárias
Melhoria da saúde física e mental através da prática de
esportes e lazer

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Exercita Maringá |

Meu Campinho

Qualidade de vida



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Desenvolvimento da ideia

Curto (1 ano)

Promover aulas de música na modalidade coletiva,
organizadas em 39 (trinta e nove) turmas. As opções
oferecidas são: canto coletivo, práticas musicais para adultos
e idosos, violoncelo, violão e violino. As aulas serão de 60
minutos e prevê o atendimento de 626 alunos semanalmente.

Secretaria de Juventude e Cidadania
Secretaria de Cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação de conhecimentos musicais da população
Melhoria da saúde mental por meio da prática musical

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Maringá Cidade Canção



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

O Festival Garagem da Juventude tem como objetivo a
valorização e o incentivo para que os jovens maringaenses
mostrem seus talentos em apresentações musicais de
composições autorais. As inscrições são para autores com
idade entre 15 a 29 anos. 
Já foram realizadas seis edições deste evento, que privilegia e
valoriza a criatividade dos jovens maringaenses. A última
edição aconteceu em setembro de 2021 e teve transmissão
online através do youtube da prefeitura de Maringá.

Secretaria de Juventude e Cidadania
Secretaria de Cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento de jovens realizando atividades musicais
Fortalecimento do cenário musical maringaense
Incentivo a criatividade do jovem compositor maringaense

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Festival Garagem
da Juventude

| Maringá Cultural |



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Execução

Médio (2 - 4 anos)

A proposta do ParCão é a estruturação de um espaço de lazer
para pets, reforçando o conceito pet friendly (cidade amiga dos
animais) da cidade de Maringá. O primeiro espaço, já
inaugurado, conta com 11 equipamentos para recreação dos
animais, além de bancos, bebedouros, lixeiras, placas
informativas, iluminação em um espaço todo cercado, de uso
livre, sem custo e sem restrição de horário. 
Serão executados outros cinco parques para pets nos bairros
e distritos.

Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Estímulo ao lazer dos pets
Diversão para as famílias dos pets

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Parcão

| Espaços de Qualidade |



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O programa de revitalização de praças e espaços públicos,
intitulado "Praça Para Todos" visa devolver os espaços
públicos para os cidadãos maringaenses. Diversas são as
melhorias efetuadas nos espaços públicos, espalhados por
toda a cidade. Espaços antes "invisíveis" ao olhar da
comunidade, tornam-se mais seguros e agradáveis para o lazer
das famílias. Em todos esses projetos busca-se a manutenção
das características principais dos projetos originais, com a
preservação de aspectos urbanísticos e históricos. Já foram
revitalizadas as praças: Rocha Pombo, Todos os Santos, Pedro
Álvares Cabral, Pion. Jacinto Ferreira Branco, Praça da Glória,
Pion. Maria Alice Pereira de Oliveira, Farroupilha, Emiliano
Perneta, Monsenhor Bernardo Cnudde, dentre outros espaços
já requalificados.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
Secretaria de Obras Públicas
Secretaria de Urbanismo e Habitação
Secretaria de Mobilidade Urbana
Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Melhoria na qualidade dos espaços públicos
Utilização dos espaços públicos pela população
Melhoria nas opções de lazer da cidade
Segurança nos espaços públicos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Neutralização

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Praça Para Todos

| Espaços de Qualidade |



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Curto (1 ano)

A proposta de instalação de parquinhos do tipo modular em
madeira plástica, ou do tipo parquinhos de corda, em diversos
pontos da cidade, tanto na sede quanto nos distritos busca
levar opções de lazer para todas as crianças da cidade, com os
parquinhos distribuídos em diversos bairros. Com esse
projeto, pretende-se, também, aproximar as famílias aos
espaços públicos, fazendo com que as pessoas se apropriem
desses espaços.

Secretaria de Esportes e Lazer
Secretaria de Infraestrutura 

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Utilização dos espaços públicos pela população
Melhoria nas opções de lazer da cidade
Propiciar opções de lazer ao ar livre para as crianças

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Parquinhos

| Espaços de Qualidade |



GOVERNANCE
PILAR



"Governance", termo do inglês que
significa "Governança" está  fortemente
associado às questões de Transparência
das Informações, permitindo que as
pessoas internas e externas à determinada
instituição possam ter uma visão mais
ampla da mesma. É uma ferramenta que 
 auxilia combater os desvios de condutas
que possam ser praticados por parte de
atores públicos ou privados. Com isso,
cria-se um ambiente favorável para que a
instituição ganhe credibilidade e se
desenvolva de forma saudável e
duradoura.



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Redução

CO2 CO2

A implantação do SEI visa garantir mais celeridade e
transparência aos processos que tramitam na prefeitura, além
da economia de papel. O sistema permite a integração digital
das secretarias da prefeitura, facilitando a comunicação e
agilizando o fluxo de processos, possibilitando a assinatura
dos documentos por meio de login, a padronização dos textos
e documentos, o acompanhamento remoto e o controle de
prazos. 
O login e senha estão sendo disponibilizados de forma
gradativa, inicialmente para servidores públicos, conforme
demanda de tramitação de processos.

Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação
Secretaria de Governo

Resultados esperados
Redução de tempo e custo dos procedimentos internos
Transparência nas informações dos processos

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Execução

| Governo Digital |

Sistema Eletrônico
de Informação (SEI)

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Não se aplica

CO2 CO2

Implantação do sistema informatizado no controle do
Estacionamento Rotativo (ESTAR) do município, modernizando
esse instrumento de gestão do trânsito. Com o sistema, busca-
se garantir um serviço com qualidade, comodidade e de fácil
acesso ao usuários, além de eliminar, quase totalmente, a
utilização de papel para o controle do uso das vagas.

Secretaria de Mobilidade Urbana

Resultados esperados

Redução do custo de fiscalização do Estacionamento
Rotativo
Maior efetividade na fiscalização do Estacionamento
Rotativo

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Desenvolvimento da ideia

| Governo Digital |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Informatização do ESTAR



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Não se aplica

CO2 CO2

Os procedimentos para aprovação de projetos foram
informatizados, permitindo o trâmite e a emissão de
documentos digitais. 
Os trâmites dos processos podem ser acompanhados pela
internet sem precisar ir até o Paço Municipal. O que também
tornou o processo mais transparente e justo. Com a
implantação do Agiliza Obras houve uma redução considerável
do tempo de análise dos processos que, atualmente, é de 15
dias para alvarás e 20 dias para certidões de conclusão de
edificação. 

Secretaria de Urbanismo e Habitação

Resultados esperados

Redução de tempo e custo dos procedimentos internos

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Desenvolvimento da ideia

| Maringá Agiliza |

Agiliza Obras

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

O portal Maringá em Dados, criado dentro do site do Ipplam,
(www.ipplam.com) surge da necessidade de facilitar e unificar
o acesso a indicadores gerais da cidade de Maringá bem como,
indicadores da ISO 37120 (cidades e comunidades
sustentáveis - indicadores de serviços municipais e qualidade
de vida) e, também, indicadores das metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A inserção desses dados
em plataforma BI (Business Intelligence) permite uma
visualização dinâmica, intuitiva, bem como a criação de séries
histórias dos dados.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Maior transparência nos indicadores de Maringá
Maior facilidade na obtenção de dados de Maringá

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Legislação e Transparência

Execução

| Maringá Informa |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Maringá em Dados



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Frente à necessidade de constantes atualizações nos modelos
de divulgação das informações oficiais da Prefeitura, firmou-se
parceria entre a Prefeitura de Maringá e a Universidade
Estadual de Maringá (UEM), na criação de um podcast que
realiza a divulgação de informações pertinentes de Maringá. A
dinâmica dos podcasts amplia a presença da administração
municipal nas plataformas de streaming, tornando possível a
divulgação do trabalho de todas as secretarias e autarquias
que compõem a administração pública por aplicativos
tocadores de música. 

Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Melhoria na comunicação entre prefeitura e população de
Maringá
Criação de espaço dinâmico para discussões de tema
relevantes aos maringaenses

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Maringá Informa |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Maringá ao Pé do Ouvido

Legislação e Transparência



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Elaboração de mapas interativos que permitam aos munícipes
uma maneira facilitada de obter informações como: local dos
equipamentos de saúde (UPA, UBS e Hospitais) , locais onde
ocorrem as feiras, hortas comunitárias e  viveiros, locais para
um correto descarte de resíduos, áreas de esporte e lazer,
informações sobre obras finalizadas, mapeamento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre outros
mapas. A proposta consiste em mapas que sejam de fácil
visualização e entendimento e estão disponíveis dentro do site
do Ipplam.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Facilitação na busca por informações à respeito de
serviços e infraestrutura pública
Engajamento da população com os espaços públicos

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Maringá Informa |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Mapas Interativos

Legislação e Transparência



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Redução
Neutralização

CO2 CO2

Focado no desenvolvimento urbano sustentável e alinhado com a
tendência mundial, a proposta do Selo Ipê vem para reconhecer a
importância e incentivar boas práticas que contribuam para a
construção de uma cidade sustentável.
Para ser reconhecida como uma cidade sustentável é preciso
desenvolver a responsabilidade ambiental, economia sustentável e a
vitalidade dos espaços urbanos, sempre pensando em suprir a
necessidade da geração atual sem comprometer recursos e a
capacidade de atender as necessidades futuras.
Nesse contexto, surge o Selo Ipê, que reconhece e sela instituições,
empresas, edificações e eventos que possuam boas práticas
ambientais e sociais, que contribuam para construção de uma
cidade sustentável e um futuro melhor. Além dessas quatro
categorias, o Selo Ipê também tem uma categoria especial, a
Carbono Neutro, que será utilizada para reconhecer atividades e
ações que buscam a redução das emissões de carbono, bem como a
compensação das emissões.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Incentivar a cultura sustentável em diversos setores

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Políticas Verdes |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Selo Ipê

Incentivos



CONTROLE DE FICHAS

E - ENVIRONMENTAL (meio ambiente)

1) Maringá Cultiva
     1.1. Hortas Comunitárias
     1.2. Meu Pomar
     1.3. Fazenda da Sustentabilidade
     1.4. Plantando o Futuro

2) Move Maringá
     2.1. Ampliação da Malha Cicloviária

3) Escola Sustentável
     3.1. Horta nas Escolas
     3.2. Zero Energy
     3.3. Escolas pelo Clima

4) Energia Sustentável
     4.1. Maringá em LED

5) Carbono Neutro
     5.1. Combate às Mudanças Climáticas

6) Cidade Floresce
     6.1. Projeto Área Limpa 
     6.2. Parques Lineares
     6.3. Ampliação do Paisagismo Urbano

7) Maringá Inteligente
     7.1. Parque Tecnológico



CONTROLE DE FICHAS

S - SOCIAL (social))

1) Exercita Maringá
     1.1. Projeto Terceira Idade
     1.2. Meu Campinho

2) Maringá Cultural
     2.1. Maringá Cidade Canção
     2.2. Festival garagem da Juventude

3) Espaços de Qualidade
     3.1. ParCão
     3.2. Praça para Todos
     3.3. Parquinhos



CONTROLE DE FICHAS

G - GOVERNANCE (governança)

1) Governo Digital
     1.1. Sistema Eletrônico de Informação (SEI)
     1.2. Informatização do ESTAR

2) Maringá Agiliza
     2.1. Agiliza Obras

3) Maringá Informa
     3.1. Maringá em Dados
     3.2. Maringá ao Pé do Ouvido
     3.3. Mapas Interativos

4) Políticas verdes
     4.1. Selo Ipê
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