
Carimbo de 
data/hora

Bairro
Selecione sua 
prioridade

Selecione sua opção Resposta da Secretaria

18/06/2020 08:35 CANCELLI Educação Ampliar a educação em tempo integral
Atualmente está em planejamento o projeto para reforma geral da Escola Aloys João
Mann, ampliando o atendimento.

31/07/2020 19:44 CANCELLI Educação Construir CMEIS/Escolas

17/06/2020 15:52 CANCELLI Educação Reformar CMEIS/Escolas

29/06/2020 15:57 SANTA CRUZ Educação Distribuição de materiais escolares e pedagógicos

17/06/2020 15:53 14 DE NOVEMBRO Educação Distribuição de materiais escolares e pedagógicos

18/06/2020 14:17 INTERLAGOS Educação Distribuição de materiais escolares e pedagógicos

17/06/2020 19:04 ESMERALDA Educação Distribuição de materiais escolares e pedagógicos

17/06/2020 18:41 FLORESTA Educação Distribuição de materiais escolares e pedagógicos

17/06/2020 18:38 UNIVERSITÁRIO Educação Reformar CMEIS/Escolas
Está em planejamento a reforma da Escola Maria dos Prazeres Neres da Silva. Além
disso, foi reformado e ampliado o CMEI Júlio Inácio Uncer e está em processo
licitatório a construção do CMEI Erna Margarida Maia.

17/07/2020 14:17 NEVA Educação Reformar CMEIS/Escolas

17/06/2020 15:27 NEVA Educação Construir CMEIS/Escolas

18/06/2020 05:11 MORUMBI Educação

Permitir aos pais que possuem condições, aplicar o
homeschooling, método de ensino domiciliar. Estamos vendo,
durante essa pandemia que, sim, existem outras alternativas
para o ensino das crianças. Além do mais, esse tipo de
medida, além de reduzir os gastos com educação, melhoraria
o ensino, já que comprovadamente, crianças que são
ensinadas através desse método, possuem um desempenho
maior, além de respeitar um direito que os pais tem de
educarem seus filhos, direito esse que não é respeitado
quando somos obrigados a envia-los para uma escola que
proporcionará um ensino ineficiente.

A implantação poderá ser discutida no ano de 2021, caso a lei não seja declarada
insconstitucional.

19/06/2020 10:09 14 DE NOVEMBRO Educação Ampliar a educação em tempo integral Está sendo ampliada a Educação em Tempo Integral na Escola Municipal Ana Neri.

21/06/2020 11:01 CENTRO Educação Ampliar a educação em tempo integral
Está sendo ampliada a Educação em Tempo Integral na Escola Municipal Profª Gladis
Maria Tibola, cuja capacidade foi majorada pela construção do novo prédio.

RESPOSTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Atualmente está em planejamento o projeto para reforma geral da Escola Aloys João
Mann. A ordem de serviço do Cmei Arco Iris foi assinada em 11 de novembro de
2020.

A Secretaria Municipal de Educação possui registros de preços para a distribuição de
materias necessários às atividades escolares nas Escolas e Cmeis ao longo do ano
letivo.

Não há demanda que justifique a construção de novas Escolas. As Escolas Municipais
Rubens Lopes e Nicanor Silveira Schumacher passarão por reforma, além das
manutenções realizadas nos Cmeis existentes na região.



29/06/2020 09:19
RECANTO 
TROPICAL

Educação Construir CMEIS/Escolas Não há demanda no momento para a construção de novos equipamentos nesta região.

29/06/2020 18:23 MARIA LUIZA Educação Reformar CMEIS/Escolas Está cadastrado junto ao PAR do Governo Federal a construção de um CMEI na região.

29/06/2020 13:40 INTERLAGOS Educação Reformar CMEIS/Escolas Está em planejamento a reforma da Escola Municipal Francisco Vaz de Lima.

22/07/2020 03:11 COQUEIRAL Educação Ampliar a educação em tempo integral

09/07/2020 10:07 COQUEIRAL Educação Ampliar a educação em tempo integral

31/07/2020 09:20 COQUEIRAL Educação Ampliar a educação em tempo integral

29/06/2020 15:31 COQUEIRAL Educação Construir CMEIS/Escolas

29/06/2020 15:43 COQUEIRAL Educação Incluir esporte de qualidade no período do tempo integral
São trabalhados os Componentes Curriculares contemplados no Currículo Para a Rede
Pública Municipal de Ensino. No período integral são ofertadas artes marciais como o
Taekwondo e o Judô nas unidades em que há ETI.

23/07/2020 14:31 FLORESTA Educação Ampliar a educação em tempo integral

22/07/2020 10:35 FLORESTA Educação Ampliar a educação em tempo integral

22/07/2020 11:04 FLORESTA Educação Ampliar a educação em tempo integral

23/07/2020 08:07 FLORESTA Educação Reformar CMEIS/Escolas

23/07/2020 20:38 FLORESTA Educação Ampliar a educação em tempo integral

29/06/2020 19:46 SANTA CRUZ Educação Ampliar a educação em tempo integral
Está sendo ampliada a Educação em Tempo Integral nas Escolas Municipais Ademir
Correa Barbosa e Édison Pietrobelli - CAIC II

31/07/2020 16:27 CENTRO Educação Ampliar a educação em tempo integral

31/07/2020 17:57 CENTRO Educação Reformar CMEIS/Escolas

16/07/2020 09:10 CENTRO Educação Ampliar a educação em tempo integral

30/06/2020 10:43 CENTRO Educação Ampliar a educação em tempo integral

30/06/2020 10:43 CENTRO Educação Ampliar a educação em tempo integral

30/06/2020 09:36 CENTRO Educação Construir CMEIS/Escolas
Construida a Escola Municipal Profª Gladis Maria Tibola, cuja capacidade foi majorada
pela construção do novo prédio.

22/07/2020 16:08 PARQUE VERDE Educação Ampliar a educação em tempo integral

13/07/2020 11:10 PARQUE VERDE Educação Construir CMEIS/Escolas

Não há demanda no momento para a construção de novos equipamentos na região ou
ampliação de atendimentos.

Está sendo ampliada nas Escolas Municipais Profª Maria Fagnani Soares, Transparência
e Dulce Andrade Siqueira Cunha - CAIC I.

Está sendo ampliada a Educação em Tempo Integral na Escola Municipal Profª Gladis
Maria Tibola, cuja capacidade foi majorada pela construção do novo prédio.

Demandas atendidas com a construção do Cmei Profª Sueli Maria Cozer Bloot.



30/06/2020 11:00 PARQUE VERDE Educação Construir CMEIS/Escolas

30/06/2020 16:01 UNIVERSITÁRIO Educação Construir CMEIS/Escolas Está em processo licitatório a construção do CMEI Erna Margarida Maia.

07/07/2020 10:54 CENTRO Educação

Profissionalizar a gestão educacional baseada em concepções
pedagógicas e filosóficas que desenvolvam a capacidade de
tanto profissionais quanto alunos possam encontrar
ferramentas de compreensão e capacidade de manter e
ampliar suas capacidades de aprendizagem durante toda sua
vida pessoal e profissional

Periodicamente os profissionais praticipam de formação continuada relacionada ao
Currículo Para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel e outras temáticas
relacionadas ao desenvolvimento de suas atividades.

09/07/2020 10:29 BRAZMADEIRA Educação Reformar CMEIS/Escolas
A Escola Municipal Nossa Senhora da Salete está em processo de reforma no ano de
2020.

10/07/2020 09:05 PQ. SÃO PAULO Educação Reformar CMEIS/Escolas
A Escola Emília Galafassi e o Cmei Profª. Stanislava Boiarski Bartinik encontram-se em
boas condições de manutenção.

17/07/2020 08:25 SANTA CRUZ Educação Reformar CMEIS/Escolas

14/07/2020 21:04 SANTA CRUZ Educação Construir CMEIS/Escolas

10/07/2020 09:14 SANTA CRUZ Educação Reformar CMEIS/Escolas

11/07/2020 15:12 SANTA FELICIDADE Educação Escola Romilda Ludwig Wiebbeling A Escola Romilda Ludwig Wiebbeling passará por reforma. 

22/07/2020 09:09 14 DE NOVEMBRO Educação Ampliar a educação em tempo integral

13/07/2020 21:08 14 DE NOVEMBRO Educação Ampliar a educação em tempo integral

15/07/2020 18:32 CANCELLI Educação Ampliar a educação em tempo integral
Atualmente está em planejamento o projeto para reforma geral da Escola Aloys João
Mann, ampliando o atendimento.

16/07/2020 11:24 SANTOS DUMONT Educação Construir CMEIS/Escolas Está cadastrado junto ao PAR do Governo Federal a construção de um CMEI na região.

16/07/2020 09:02 CENTRO Educação Servidores capacitados e comprometidos
Periodicamente os profissionais praticipam de formação continuada relacionada ao
Currículo Para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel e outras temáticas
relacionadas ao desenvolvimento de suas atividades.

24/07/2020 16:41 SANTA FELICIDADE Educação Ampliar a educação em tempo integral

26/07/2020 14:04
PIONEIROS 
CATARINENSES

Educação Construir CMEIS/Escolas

19/07/2020 22:13 COUNTRY Educação Reformar CMEIS/Escolas

20/07/2020 09:41 CANADÁ Educação Construir CMEIS/Escolas
Não há previsão para o ano de 2021, será encaminhado solicitação de parceria junto
ao Governo Federal.

A Escola Municipal Édison Pietrobelli e o Cmei Espaço e Vida - CAIC II estão passando
por pequenas reformas. Assim como há o planejamento para reforma geral da Escola
Maria Tereza Abreu de Figueiredo. 

Está sendo ampliada a Educação em Tempo Integral na Escola Municipal Ana Neri.

Não há demanda que justifique a a ampliação da rede de ensino nestas região no
momento.



29/06/2020 18:26 INTERLAGOS Educação Incentivo e parceria do município com a Unioeste Não ficou claro qual incentivo e parceria. 

21/07/2020 15:22 REGIÃO DO LAGO Educação

Construir mais escolas, contratando mais professores para
que as salas de aulas fiquem mais vazias e as crianças
possam ter um ensino mais individualizado e de melhor
qualidade

Todos merecem um atendimento de qualidade e excelência! A quantidade de alunos
por sala de aula atende normativas do Conselho Municipal de Educação e Secretraia
Estadual de Saúde, atender alunos abaixo da capacidade conflita com a apliação de
vagas e do atendimento.

24/07/2020 17:07 SÃO CRISTÓVÃO Educação Ampliar a educação em tempo integral Será ampliada na Escola Municipal Maximiliano Colombo, que passará por reforma.

26/07/2020 13:37 SANTA CRUZ Educação Colégios Estadual de ensino técnicos público Colegios Estaduais não é atribuição do Municipio e sim do Estado.

27/07/2020 21:54 CANCELLI Educação Ampliar a educação em tempo integral
Atualmente está em planejamento o projeto para reforma geral da Escola Aloys João
Mann, ampliando o atendimento.

29/06/2020 13:40 INTERLAGOS Educação
Revitalização da pracinha entre o LOteamento Tocantins e
Brasmadeira, com academia ao ar livre. E a reforma geral da
escola Maria Fumiko no Taruma

A Escola Municipal Profª Maria Fumiko Tominaga está em boas condições de
manutenção, no ano de 2018 foi realizada manutenção nos banheiros. 

31/07/2020 06:13 PQ. SÃO PAULO Educação

Incentivar a divulgação de empregos meio período a jovens e
adolescentes. Isso é fundamental, e gera grandes resultados.
Muitos jovens gostariam de trabalhar, mas não tem idéia de
como funciona esse mercado, como ir atrás e como se
inscrever nas vagas. 

A Agência do Trabalhador tem em sua estrutura setorial o setor de Aprendizagem,
onde empresas disponibilizam vagas para jovens de 14 a 24 anos incompletos,
conforme a legislação. Para efetuar o cadastro o jovem deve ir até a Agência e levar os
documentos pessoais. É importante frisar que 90% das nossas vagas são para
indústrias o que restringe a contratação de menores de 18 anos.
Obs.: orientamos que os mesmos também procure as demais empresas CIEE, GERAR,
FAG e GUARDA MIRIM, para que possam fazer seu cadastro.

31/07/2020 06:13 PQ. SÃO PAULO
Infraestrutura 
urbana

Implantar mais pontos de bicicletas pra dentro dos bairros,
para ser mais acessível. É um projeto que está dando super
certo e gostaria de poder ter mais acesso, moro um pouco
afastada do centro.

A licitação de permissão de uso de bicicletas foi realizada contemplando 8 estações
inicialmente, após a conclusão da instalação de todas as estações já previstas, a
administração tem a intenção de ampliar para os parques e bairros.

18/06/2020 15:04
RECANTO 
TROPICAL

Assistência Social Implantar novos Restaurantes Populares

22/07/2020 11:43 PQ. SÃO PAULO Assistência Social Implantar novos Restaurantes Populares

07/07/2020 10:54 CENTRO Assistência Social
Criar políticas de atendimento e acompanhamento à pessoa
em situação de rua

Considerando a demanda realizada, informamos que a Secretaria dispoe de unidade de
atendimento a Pessoas em Situação de Rua - Centro Pop, que desenvolve o Serviço
Especializado para pessoa em situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem
Social e Unidade de Acolhimento Institucional  - Casa Pop.

17/07/2020 08:25 SANTA CRUZ Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

RESPOSTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A Secretaria de Assistência Social informa que para 2020 estará inaugurando duas
novas unidades, sendo uma no Bairro Santa Cruz e outra unidade no Bairro Cascavel
Velho. No entanto, compreende que o total de 03 unidades para o Municipio atende a
demanda nesse momento. Para construção de novas unidades se faz necessário
captação de recursos estaduais ou federais os quais nao há previsão no momento.

RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



22/07/2020 10:00 ESMERALDA Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 10:05 14 DE NOVEMBRO Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 10:13
PIONEIROS 
CATARINENSES

Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 10:14 ALTO ALEGRE Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 10:35 FLORESTA Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 10:49 SANTA FELICIDADE Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 11:02 PARQUE VERDE Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

23/07/2020 09:15 BRASÍLIA Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

23/07/2020 13:03 INTERLAGOS Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

23/07/2020 13:52 COQUEIRAL Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 13:01 CASCAVEL VELHO Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional

22/07/2020 10:11 CANCELLI Assistência Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional - Reforma geral do CRAS Cancelli, que, desde
sua inauguração, funciona num salão. O espaço não possui
licença dos bombeiros, tem várias pendências a resolver com
o setor de vigilância sanitária, em geral, o considero
inapropriado para a equipe que trabalha no local e para o
atendimento, com qualidade, aos usuários que recorrem à
Unidade.

Esta demanda é de conhecimento da Seaso, a qual fez previsão de execução no
orçamento 2021.

22/07/2020 10:22 PACAEMBÚ Assistência Social
Cobertura da quadra Poliesportiva do CCI Cascavel Velho -
Construção de salas externas anexo a quadra para ampliar o
atendimento do CCI.

Essa demanda já é de conhecimento da SEASO, a qual já fez a previsão de ação para
LDO 2021, através da captação de recursos - FONPLATA.

22/07/2020 10:38 PARQUE VERDE Assistência Social

Ampliar estrutura física do CEU com novo bloco criando uma
cozinha, refeitório, salas de atendimento às crianças, sala de
atendimento técnico, recepção e banheiros. aquisição de
veículo modelo van para a unidade de centro de convivencia
CEU para transporte dos usuários a atividades externas.

Por ser um projeto advindo do Governo federal se faz necessário analisar a legalidade
e captação de recursos estaduais e federais. Referente ao veículo modelo Van,
informamos que a SEASO já possui, no entanto demanda de motorista. 

Considerando a proposta , informamos que está previsto para LDO 2021 a implantação
de uma nova unidade de CRAS e uma nova Unidade de CCI no Bairro Santa Felicidade,
os quais serão captados pelo - FonPlata. Também está em fase de licitação nova
Unidade do Centro de Convivencia Intergeracional no Bairro 14 de Novembro.E para
demanda de CREAS há previsão de ação para ampliação da unidade CREAS OESTE, o
qual necessita de recursos na esfera estadual ou federal para sua execução.



22/07/2020 10:11 CANCELLI Assistência Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Intergeracional. Reformar geral do CRAS Cancelli, que, desde
sua inauguração, funciona num salão. O espaço não possui
licença dos bombeiros, tem várias pendências a resolver com
o setor de vigilância sanitária, em geral, o considero
inapropriado para a equipe que trabalha no local e para o
atendimento, com qualidade, aos usuários que recorrem à
Unidade.

Esta demanda é de conhecimento da Seaso, a qual já fez previsão da ação na LDO
2021.

22/07/2020 10:22 PACAEMBÚ Assistência Social Cobertura da quadra Poliesportiva do CCI Cascavel Velho
Essa demanda já é de conhecimento da SEASO, a qual já fez a previsão de ação para
LDO 2021, através da captação de recursos - FONPLATA.

22/07/2020 12:37 CANCELLI Assistência Social Construir cobertura na quadra do CCI Cascavel Velho 
Essa demanda já é de conhecimento da SEASO, a qual já fez a previsão de ação para
LDO 2021, através da captação de recursos - FONPLATA.

22/07/2020 13:21 CENTRO Assistência Social
Cobertura da quadra e sala em anexo a mesma no CCI
Cascavel Velho

Essa demanda já é de conhecimento da SEASO, a qual já fez a previsão de ação para
LDO 2021, através da captação de recursos - FONPLATA.

22/07/2020 14:22 ALTO ALEGRE Assistência Social
Realizar melhorias,adequações,reformas e ampliação dos
espaços existentes.

A Secretaria tem previsto para 2021 ação para a realização das reformas das unidades,
porém para todas as unidades serem contempladas, necessita de captação de
recursos.

22/07/2020 14:31 PARQUE VERDE Assistência Social
Construção da quadra coberta, cerca e calçadas no entorno
do Eureca Santa Cruz, e demais reformas necessárias na
estrutura existente. 

A unidade em 2019 e 2020 passou por adequações incluindo as apontadas pela
vigilância sanitária, e para 2021 esta prevista a construção da quadra poliesportiva.

22/07/2020 15:15 INTERLAGOS Assistência Social
Cobertura, vestiários e aquecimento da Psicina no Centro da

Juventude Prof. Jomar Viera Rocha
Foi criado ação visando Reformar o Centro da Juventude.

23/07/2020 07:44 PACAEMBÚ Assistência Social Profissional de esporte no CCI cvel velho em tempo integral

A secretaria de Assistencia Social conta com profissionais oficineiros contratados para
desenvolvimento de atividades de acordo com o planejamento e disponibilidade
orçamentária. Para atividades esportivas, a SECESP já vem desenvolvendo atividades
com idosos. Para o próximo ano, está sendo reorganizado o cronograma de atividades,
buscando ampliação de mais horários. 

23/07/2020 08:53 CASCAVEL VELHO Assistência Social
Cobertura da quadra com sala em anexo no CCI Cascavel
Velho

23/07/2020 08:57 CASCAVEL VELHO Assistência Social Cobertura da quadra de esporte no CCI Cascavel Velho

23/07/2020 08:55 UNIVERSITÁRIO Assistência Social Cobertura das quadras de esporte 

Atualmente o município conta com 14 quadras poliesportiva
Cobertas e aproximadamente 15 quadras poliesportivas descobertas distribuídas em
vários bairros da cidade. O município pretende realizar estudos da necessidade e
viabilidade de cobertura e até mesmo reforma, porém necessitamos ir em busca de
recursos (federal e estadual), para a revitalização dos espaços.

Essa demanda já é de conhecimento da SEASO, a qual já fez a previsão de ação para
LDO 2021, através da captação de recursos - FONPLATA.



23/07/2020 09:33 JUVINÓPOLIS Assistência Social
Construção de Centro de Convivência Intergeracional no
Distrito ou em Distrito vizinho (Rio do Salto), a fim de atender
demandas existentes no território e nos territórios vizinhos.

Considerando a proposta , informamos que está previsto para LDO 2021 a implantação
de uma nova unidade de CRAS e uma nova Unidade de CCI no Bairro Santa Felicidade,
os quais serão captados pelo - Fon Plata.Também está em fase de licitação nova
Unidade do Centro de Convivencia Intergeracional no Bairro 14 de Novembro. E para
demanda de CREAS há previsão de ação para ampliação da unidade CREAS OESTE, o
qual necessita de recursos na esfera estadual ou federal para sua execução.

23/07/2020 13:30
SÃO JOÃO DO 
OESTE

Assistência Social
Construir CRAS , semeia, hortas comunitária, centro de
convivência intergeracionais

Considerando a proposta , informamos que está previsto para LDO 2021 a implantação
de uma nova unidade de CRAS e uma nova Unidade de CCI no Bairro Santa Felicidade,
os quais serão captados pelo - Fon Plata.Também está em fase de licitação nova
Unidade do Centro de Convivencia Intergeracional no Bairro 14 de Novembro. E para
demanda de CREAS há previsão de ação para ampliação da unidade CREAS OESTE, o
qual necessita de recursos na esfera estadual ou federal para sua execução.

23/07/2020 15:26 DIAMANTE Assistência Social
Ampliação de equipes de cras e serviço de convivência no
território rural de forma geral.

Considerando a proposta , informamos que está previsto para LDO 2021 a implantação
de uma nova unidade de CRAS e uma nova Unidade de CCI no Bairro Santa Felicidade,
os quais serão captados pelo - Fon Plata.Também está em fase de licitação nova
Unidade do Centro de Convivencia Intergeracional no Bairro 14 de Novembro. E para
demanda de CREAS há previsão de ação para ampliação da unidade CREAS OESTE, o
qual necessita de recursos na esfera estadual ou federal para sua execução.

23/07/2020 15:16 JUVINÓPOLIS Assistência Social
Ampliar a equipe do CRAS Volante para atendimento da
população residente em todo o território rural.

Para LDO 2021 são previstos orçamento para acréscimo de equipe, sendo esperado
para 2021 a superação da demanda.

24/07/2020 11:14 SANTA CRUZ Assistência Social
Contruir quadra poliesportiva no Eureca II, sendo que esse
pedido pela população é feita a muitos anos.

A Seaso inseriu ação na LDO 2021 visando a efetividade desta demanda apresentada.

24/07/2020 11:14 SANTA CRUZ Assistência Social Reforma do Centro de Convivência Eureca II
A unidade em 2019 e 2020 passou por adequações incluindo as apontadas pela
vigilância sanitária, e para 2021 está prevista a construção da quadra poliesportiva. 

01/08/2020 18:55 COQUEIRAL Meio Ambiente Ampliar o programa Bem Estar Animal

29/06/2020 18:19 PARQUE VERDE Meio Ambiente Ampliar o programa Bem Estar Animal

01/07/2020 11:37 COQUEIRAL Meio Ambiente Ampliar o programa Bem Estar Animal

26/07/2020 13:37 SANTA CRUZ Meio Ambiente Ampliar o programa Bem Estar Animal

15/07/2020 11:05 14 DE NOVEMBRO Meio Ambiente
Além de ampliar o programa de bem estar animal, fiscalizar o
abandono de animais e descarte de lixo em lugar improprio. 

27/06/2020 20:35 SANTA FELICIDADE Meio Ambiente Construir Parques Infantis

07/07/2020 16:57 SANTA FELICIDADE Meio Ambiente Construção de Parque Ambiental na Região Sul

RESPOSTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

O Programa de Bem Estar Animal vem sendo ampliado anualmente. Em 2017 o
investimento previsto foi de R$ 450.000,00, em 2018 R$ 525.380,00, em 2019 R$
710.000,00 e em 2020 R$ 1.150.000,00 e para 2021 a previsao é de R$ 1.860.000,00.
Buscando a ampliação no atendimento as demandas, em 2020 foi implantado o
Castramóvel e o Programa Samucão Movel, os quais terão continuidade e serão
ampliados no ano de 2021.

A Implantação do Parque linear no Santa felicidade já esta em fase de elaboração de



18/07/2020 12:50 SANTA FELICIDADE Meio Ambiente
Implantar um parque linear unindo Sta felicidade, Jardim
União, Nova Cidade e Itapuã

22/07/2020 09:33 UNIVERSITÁRIO Meio Ambiente
Parque Ambiental na região do Santa Felicidade que estava
previsto no PDI, porem nao foi executado.

24/07/2020 16:41 SANTA FELICIDADE Meio Ambiente
Fazer parque ecológico com pista de caminhada na região do
rio que corta os bairros Santa Felicidade e Nova Cidade

13/07/2020 11:58 ESMERALDA Meio Ambiente
Reestruturar o sistema municipal de Coleta Seletiva, com
inclusão dos catadores e das Associações e cooperativas. 

13/07/2020 11:58 ESMERALDA Meio Ambiente
Desenvolver ações de apoio aos empreendimentos
econômicos, solidários, principalmente as organizações já
constituídas, como Associações e Cooperativas de Catadores. 

17/06/2020 18:38 UNIVERSITÁRIO Meio Ambiente Implantar o Sistema de Gestão Ambiental na cidade
O Municipio possui um Programa Permanente de Gestão Ambiental, que está em
constante atualização para melhor atendimento as questoes ambientais.

17/06/2020 18:44 PARQUE VERDE Meio Ambiente
Intensificar fiscalização de queimadas, melhorar e fazer de
fato as castrações públicas, aumentar a área verde do
município

31/07/2020 13:30 ALTO ALEGRE Meio Ambiente
Fiscalizar o corte de árvores de maneira irregular, além de
aumentar a arborização na rua Cuiabá 

22/07/2020 05:47 PACAEMBÚ Meio Ambiente
Intensificar a fiscalização de queimadas, lotes com mato alto
e entulhos.

09/07/2020 10:07 COQUEIRAL Meio Ambiente
Intensificar a fiscalização de queimadas, lotes com mato alto
e entulhos.

27/07/2020 08:30 PQ. SÃO PAULO
Infraestrutura 
urbana

Limpeza das nossas ruas

17/06/2020 21:01
RECANTO 
TROPICAL

Meio Ambiente Realizar limpeza e roçadas em áreas públicas

22/07/2020 14:31 PARQUE VERDE Meio Ambiente Realizar limpeza e roçadas em áreas públicas

18/06/2020 20:36 NEVA Meio Ambiente Realizar limpeza e roçadas em áreas públicas

21/07/2020 10:45
RECANTO 
TROPICAL

Meio Ambiente Conscientizar as pessoas na separação correta do lixo. 

26/06/2020 22:54
RECANTO 
TROPICAL

Meio Ambiente
Educação ambiental para separação de resíduos recicláveis e
compostagem doméstica

A Implantação do Parque linear no Santa felicidade já esta em fase de elaboração de
projetos e será executado com recursos do PDU Fonplata, contará com pista de
caminhada, pista para ciclistas, terá um Centro de Convivência Intergeracional - CCI
com CRAS, Parques infantis, academia para todas as idades, sanitarios, parcão para
caes e demais equipamentos.

Para atender as demandas da Coleta seletiva estão sendo implantados, em parceria
com a Itaipu Binacional, 6 Ecopontos, totalmente equipados, para atendimentos as
cooperativas de catadores, juntamente com a implantação dos ecopontos serão
realizadas ações de junto as cooperativas visando dar suporte aos catadores nelas
inclusos.

O Municipio realiza diariamente a fiscalização em todas as áreas ambientais de
competencia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e para o proximo ano será
intensificada a fiscalização, com acrescimo de pessoal.

Atividade realizada pela empresa tercerizada, bem como pela equipe da Secretaria de
Meio Ambiente, existe previsão para ser ampliada no proximo ano.

A educação Ambiental neste ano ampliou os atendimentos iniciando a coleta seletiva
nos distritos do Rio do Salto, São Salvador, São João e Juvinopolis, para o proximo ano
será realizado a ampliação para os distritos de Sede Alvorada, Espigão Azul,
juntamente com essa ampliação são realizadas campanhas de educação e
concientização junto aos moradores através de visitas. Para o proximo ano será
implantado um Centro de Referencia em Educação Ambiental, para atendimento da
rede de ensino publica e privada do Municipio.



29/06/2020 13:40 INTERLAGOS Meio Ambiente
Revitalização da pracinha entre o LOteamento Tocantins e
Brasmadeira, com academia ao ar livre. E a reforma geral da
escola Maria Fumiko no Taruma

22/07/2020 14:18 CENTRO Meio Ambiente
Revitalizar a praça em frente à Distribuição de alimentação
escolar municipal, localizada entre as Ruas mato Grosso e
Avenida Piquiri.

29/06/2020 18:26 INTERLAGOS Meio Ambiente

Investir nos diversos parque que existem na cidade, não
somente o lago municipal, mas em outros que se encontram
abandonados até o momento, mas que com um bom
investimento podem voltar a ser visitados e bem quisto

Até o momento no ano de 2020 foram investidos R$ 2.476.486,34 na manutenção e
consevação das áreas ambientais do Municipio, para o ano de 2021 está previsto o
valor de R$ 3.902.000,00.

29/06/2020 20:57 CANCELLI Meio Ambiente
Arborizar mais as nossas ruas do bairro, temos espaço,
porém nossos moradores, necessitam criar o pensamento
verde

02/08/2020 10:22 REGIÃO DO LAGO Meio Ambiente Plantio e Manutenção de árvores

29/06/2020 10:14 CANADÁ Meio Ambiente
Adquirir mais veículos especializados para limpeza de vias
públicas (varreção), aumentando a frequência e alcance do
serviço.

Atualmente é realizada a varrição manual de 3.600km mês e a varrição mecanica de
aproximadamente 700 km mês, através do contrato de limpeza pública o qual será
revisto no proximo ano, onde solicitaremos a ampliação do serviço.

10/07/2020 08:23 CENTRO Meio Ambiente Realizar poda de árvores
O Municipio já realiza o corte e poda, através das demandas realizadas via protocolo,
conforme solicitação do municipe.

20/07/2020 09:23 PARQUE VERDE Meio Ambiente Produção de Energia Renovável 

Através da usina de Biogás instalada no Aterro Sanitário, o Municipio gerou entre os
anos de 2017 até agosto de 2020 3.000.000 (três milhões de kWh). Está sendo
executada a ampliação da rede de Biogás a qual passará de 80 mil Kw mês, para 150
mil Kw mês. Toda anergia gerada pelo aterro deve gerar uma economia de
aproximadamente R$ 1.000.000,00 no proximo ano. 

21/07/2020 09:27 PARQUE VERDE Meio Ambiente
Realizar a limpeza e despoluicao do Corrego Bezerra para
reeolber o problema do mau cheiro quase diário.

No ano de 2020, foi implantado o Ecopark Santa Cruz o qual recuperou uma grande
area do Corrego Bezerra, para o próximo ano será realizada a ampliação da
revitalização, resolvendo assim os problemas citados.

27/07/2020 10:42 REGIÃO DO LAGO Meio Ambiente Instalação de lixeiras em mais locais 

29/07/2020 08:21 SANTA CRUZ Meio Ambiente
Instalação de Lixeiras nas calçadas principalmente nas ruas
do centro da cidade.

23/07/2020 18:02 CANCELLI Meio Ambiente Cobertura da quadra do CCI Cascavel Velho 
Essa demanda já é de conhecimento da SEASO, a qual já fez a previsão de ação para
LDO 2021, através da captação de recursos - FONPLATA.

29/06/2020 06:36 SANTA FELICIDADE
Infraestrutura 
urbana

Revitalização de praças e jardins
O Municipio tem realizado a revitalização de areas publicas, atraves de corte de grama,
aumentado a iluminação, pinturas, implantação de academias e ou parquinhos e
outros.

No ano de 2020 foram plantadas aproximadamente 500 árvores, através do disque
árvore e distribuidas 10.800 mudas em ações desenvolvidas pela Secretaria. Para o
ano de 2021 estas ações serão ampliadas.

Neste ano foram instaladas lixeiras na avenida Brasil e ruas paralelas, na Aveida Barrão
do Rio Branco e Rua Rio grande do Sul serão instaladas ainda rua Xavantes,
Papagaios, Gralha Azul e Leonardo da Vinci , totalizando 300 lixeiras, a medida que
novas ruas e avenidas forem revitalizadas serão feitas as instalações de mais lixeiras
no ano de 2021

RESPOSTA DA SECRETARIA DE POLITICA SOBRE DROGAS E PROTEÇÃO À COMUNIDADE

Será realizado estudo de viabilidade financeira para atendimento a tais demandas,
através da Ação: Realizar a Manuteção e Conservação das Áreas Ambientais. Quanto a
Escola Municipal Profª Maria Fumiko Tominaga está em boas condições de
manutenção, no ano de 2018 foi realizada manutenção nos banheiros. 



29/06/2020 14:01 CENTRO Segurança Investir em treinamento, estratégia e fiscalização do efetivo

A guarda municipal passa por 80 horas aulas de requalificação anualmente, onde são
ministradas aulas de práticas e teóricas, atendendo às determinações legais da polícia
federal. insta salientar que tal medida é obrigatória para a renovação do porte de arma
de fogo. no que tange a fiscalização, a gmc conta com órgãos de controle como
ouvidoria e corregedoria, como preconiza a lei 13.022/2014.

17/06/2020 15:53 14 DE NOVEMBRO Segurança Ampliar as rondas nos bairros
A guarda municipal atende aos 5 setores da cidade, sendo eles norte, sul, leste, oeste
e centro, com rondas e paradas nos próprios do municipais e ainda atendendo aos
chamados via 153, muitas dessas rondas acontecem durante o período noturno.

29/06/2020 17:30 SANTA CRUZ Segurança Ampliar as rondas nos bairros
A guarda municipal atende aos 5 setores da cidade, sendo eles norte, sul, leste, oeste
e centro, com rondas e paradas nos próprios do municipais e ainda atendendo aos
chamados via 156, muitas dessas rondas acontecem durante o período noturno.

21/06/2020 11:01 CENTRO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

26/06/2020 15:16 CENTRO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

19/06/2020 10:09 14 DE NOVEMBRO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

17/06/2020 15:27 NEVA Segurança Ampliar as rondas nos bairros

17/06/2020 15:40 CANADÁ Segurança Ampliar as rondas nos bairros

17/06/2020 15:35 PARQUE VERDE Segurança Ampliar as rondas nos bairros

26/06/2020 15:52 ESMERALDA Segurança Ampliar as rondas nos bairros

29/06/2020 17:33 PQ. SÃO PAULO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

17/06/2020 15:32 PERIOLO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

30/06/2020 10:43 CENTRO Segurança Ampliar as rondas nos bairros
A guarda municipal atende aos 5 setores da cidade, sendo eles norte, sul, leste, oeste
e centro, com rondas e paradas nos próprios do municipais e ainda atendendo aos
chamados via 157, muitas dessas rondas acontecem durante o período noturno.

21/07/2020 10:06 ALTO ALEGRE Segurança Ampliar as rondas nos bairros

31/07/2020 19:44 CANCELLI Segurança Ampliar as rondas nos bairros

21/07/2020 09:23
RECANTO 
TROPICAL

Segurança Ampliar as rondas nos bairros

30/06/2020 16:01 UNIVERSITÁRIO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

03/07/2020 10:00 ESMERALDA Segurança Ampliar as rondas nos bairros

A guarda municipal atende aos 5 setores da cidade, sendo eles norte, sul, leste, oeste
e centro, com rondas e paradas nos próprios do municipais e ainda atendendo aos
chamados via 154, muitas dessas rondas acontecem durante o período noturno.

A guarda municipal atende aos 5 setores da cidade, sendo eles norte, sul, leste, oeste
e centro, com rondas e paradas nos próprios do municipais e ainda atendendo aos
chamados via 155, muitas dessas rondas acontecem durante o período noturno.

A guarda municipal atende aos 5 setores da cidade, sendo eles norte, sul, leste, oeste
e centro, com rondas e paradas nos próprios do municipais e ainda atendendo aos



09/07/2020 12:07
RECANTO 
TROPICAL

Segurança Ampliar as rondas nos bairros

14/07/2020 22:36 COUNTRY Segurança Ampliar as rondas nos bairros

15/07/2020 16:30 CENTRO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

16/07/2020 09:10 CENTRO Segurança Ampliar as rondas nos bairros

20/07/2020 09:23 PARQUE VERDE Segurança Ampliar as rondas nos bairros

26/07/2020 14:04
PIONEIROS 
CATARINENSES

Segurança

Parceria para instgalaçao cameras de monitoramente ,
utilizando central de monitoramento da guarda central ,
possibilidade de os bairros envolvidos providenciar veiculo
oferencer a Policia Militar e esta destinar 2 policiais para
ronda e Ponto Base no Bairro em ponto estrategico a qual ja
tenho estudo elaborado de custo e colaboraçao da propria
comunidade , precisando apenas apois logistico do municipio
e comando Policia Militar 

O municipio vem instalando cameras de monitoramento nos principais pontos da
cidade, existe ainda a previsão para a muralha digital, que consite em cercar o
perimetro de cascavel com monitoramento eficiente e de alta qualidade. quanto à
parceria junto a população será sempre importante, caso a comunidade queira instalar
camera de monitoramento nos moldais do municipio, devem realizar protocolo na
prefeitura para que seplag e semppro possam deliberar. quanto a ação para a polícia
militar não compete a esse departamento a manifestação.

17/06/2020 16:14 SANTOS DUMONT Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

19/06/2020 08:29 CENTRO Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

19/06/2020 18:40 CASCAVEL VELHO Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

19/06/2020 18:48 SÃO CRISTÓVÃO Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

17/06/2020 16:58 PARQUE VERDE Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

31/07/2020 13:30 ALTO ALEGRE Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

23/07/2020 09:15 BRASÍLIA Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

18/07/2020 12:50 SANTA FELICIDADE Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

17/07/2020 08:25 SANTA CRUZ Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

14/07/2020 11:04 MARIA LUIZA Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

15/07/2020 11:17 CENTRO Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

21/07/2020 08:46 SANTA FELICIDADE Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

14/07/2020 21:04 SANTA CRUZ Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

e centro, com rondas e paradas nos próprios do municipais e ainda atendendo aos
chamados via 158, muitas dessas rondas acontecem durante o período noturno.

Atualmente existem bases de apoio na Região Central, no Bairro Interlagos, e Distrito
de Rio do Salto, com as futuras ampliações do quadro de servidores, será expandidos
para os demais bairros da cidade.



10/07/2020 10:43 MORUMBI Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

12/07/2020 19:28 CANCELLI Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

13/07/2020 09:32 SÃO CRISTÓVÃO Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

03/07/2020 22:34 PACAEMBÚ Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

23/07/2020 20:38 FLORESTA Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

16/07/2020 11:24 SANTOS DUMONT Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

28/06/2020 10:35 ALTO ALEGRE Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

29/06/2020 19:46 SANTA CRUZ Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

17/06/2020 19:31 ESMERALDA Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

17/06/2020 15:53 SANTA CRUZ Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

21/06/2020 12:34 SANTA FELICIDADE Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

09/07/2020 19:16 ESMERALDA Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais

01/07/2020 13:59 COQUEIRAL Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais

27/07/2020 10:42 REGIÃO DO LAGO Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais

17/06/2020 19:04 ESMERALDA Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais

18/06/2020 18:30 CENTRO Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais

17/06/2020 15:32 PERIOLO Saúde Ampliar quadro de profissionais

18/06/2020 14:17 INTERLAGOS Saúde

Ampliar quadro de profissionais, deve-se ter mais
funcionarios, pois, de nada adianta ter usf e ubs de ultima
geração se nao ha profissionais para atender nas mesmas.
Agora que estamos passando pela pandemia, estao abrindo
hospitais de campanha eretaguarda mas ha tecnicos,
enfermeiros e medicos para atender?? entao primeiro ter o
quadro complete de funcionarios para entao ampliar predios. 

18/06/2020 15:04
RECANTO 
TROPICAL

Saúde Ampliar quadro de profissionais

Está em andamento a retomada do concurso público 063/2020 para a admissão de 
guardas municipais.

RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE



30/06/2020 09:36 CENTRO Saúde Ampliar quadro de profissionais

30/06/2020 11:00 PARQUE VERDE Saúde Ampliar quadro de profissionais

01/07/2020 11:37 COQUEIRAL Saúde Ampliar quadro de profissionais

15/07/2020 11:17 CENTRO Saúde Ampliar quadro de profissionais

16/07/2020 09:02 CENTRO Saúde Ampliar quadro de profissionais

22/07/2020 10:44 CENTRO Saúde Ampliar quadro de profissionais

21/07/2020 12:10 SANTA CRUZ Saúde Ampliar quadro de profissionais

19/06/2020 18:40 CASCAVEL VELHO Saúde Ampliar quadro de profissionais

23/07/2020 09:15 BRASÍLIA Saúde Ampliar quadro de profissionais

23/07/2020 14:31 FLORESTA Saúde Ampliar quadro de profissionais

24/07/2020 16:41 SANTA FELICIDADE Saúde Ampliar quadro de profissionais

17/07/2020 14:17 NEVA Saúde Ampliar quadro de profissionais

27/07/2020 14:27 PQ. SÃO PAULO Saúde Ampliar quadro de profissionais

31/07/2020 08:54 INTERLAGOS Saúde Ampliar quadro de profissionais

27/07/2020 08:34 CANCELLI Saúde Ampliar quadro de profissionais

30/07/2020 08:35 CANCELLI Saúde Ampliar quadro de profissionais

30/07/2020 10:10 PARQUE VERDE Saúde Ampliar quadro de profissionais

09/07/2020 19:10 ALTO ALEGRE Saúde Ampliar quadro de profissionais, melhorar o atendimento

09/07/2020 12:07
RECANTO 
TROPICAL

Saúde Ampliar quadro de profissionais

21/06/2020 12:34 SANTA FELICIDADE Saúde Ampliar quadro de profissionais

29/06/2020 15:45 CENTRO Saúde Manutenção da infraestrutura

29/06/2020 18:23 MARIA LUIZA Saúde Ampliar quadro de profissionais

17/06/2020 15:35 PARQUE VERDE Saúde Ampliar quadro de profissionais

Considerando a vedação de acréscimo de pessoal, estabelecida pela LC 173/2020, não
será possível ampliar o quadro de pessoal até dezembro de 2021. Mas a equipe da
Secretaria de Saúde está juntando esforços buscando amenizar a situação. 



17/06/2020 15:44 COUNTRY Saúde Ampliar quadro de profissionais

03/07/2020 11:43 BRAZMADEIRA Saúde Construir novas unidades
Está em processo de licitação a nova unidade para a região no Bairro Tarumã que
atenderá esta região.

05/07/2020 19:41 CANADÁ Saúde
Ter em cada Posto de Saúde ao menos 02 clínicos, um
pediatra, um ginecologista e um dentista. 

A unidade de saúde do canadá faz parte do programa saúde na família do ministério
da saúde que não prevê pedriatria e ginecologista na equipe. A Unidade possui
médicos generalistas com condições de atender todas as faixas etárias e
intercorrências inclusive ginecológica. Caso o médico avalie necessário fará
encaminhamento para especialistas da área. 

10/07/2020 10:43 MORUMBI Saúde Construir novas unidades
No Bairro Morumbi está em fase de execução a obra da Unidade de saúde que terá
capacidade de atender a demanda existente.

15/07/2020 18:32 CANCELLI Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde
O Municipio está Construindo uma Unidade de saúde nova do bairro com 100% de
acessibilidade, a obra encontra-se em fase final.

14/07/2020 21:04 SANTA CRUZ Saúde
Ampliar quadro de profissionais, Maior tempo disponível de
atendimento dentro de cada unidade.       

29/06/2020 15:57 SANTA CRUZ Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

17/06/2020 16:35 PQ. SÃO PAULO Saúde
Adequar a acessibilidade das unidades de saúde,
Disponibilizar mais atendimentos, facilitar a comunicação
entre as pessoas na unidade.

Esta unidade passou por reformas onde a questão da acessibilidade foi adequada de
acordo com as necessidades.

17/06/2020 15:27 NEVA Saúde Construir novas unidades
A Secretaria de Saude estará sugerindo ao gestor a inclusão de uma unidade de saude
no plano de governo, pois visualizamos a real necessidade de ampliação de serviços
nessa região, devido a grande demanda.

17/06/2020 15:52 CANCELLI Saúde Ampliar atendimentos odontológicos à população em geral 
Com a Construção da nova Unidade de Saúde no Bairro, com espaço amplo, será
possivel ampliar o atendiemto a esta especilidade.

17/06/2020 18:38 UNIVERSITÁRIO Saúde Ampliar quadro de profissionais

17/06/2020 18:41 FLORESTA Saúde Ampliar quadro de profissionais

22/07/2020 16:08 PARQUE VERDE Saúde Construir novas unidades de saúde

13/07/2020 11:10 PARQUE VERDE Saúde Construir novas unidades de saúde

29/06/2020 18:19 PARQUE VERDE Saúde Construir novas unidades

30/06/2020 16:01 UNIVERSITÁRIO Saúde
Ampliar quadro de profissionais, É evidente em todo o
território nacional a falta de médicos e o descaso da maioria
deles com os munícipes.     

Para atender esta demanda está em processo de licitação uma nova unidade para a
região, assim irá ampliar o quadro com 4 equipes.                                                                

27/05/2020 09:45 Claudete Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde
O Bairro Claudete será contemplada com uma Unidade de Saude nova (processo em
licitação) contemplando toda a acessibilidade necessaria.

09/07/2020 19:16 ESMERALDA Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

A população do Cidade Verde estará recebendo ainda em 2020 uma Unidade de saúde
nova, que estará ampliando os atendimentos nesta região.

A Unidade de Saude do Bairro Esmeralda foi totalmente reformada e   acessibilidade 
100% adequada.

Nestes dois Bairros está em fase de construção unidades de saude novas e com isso
será ampliado as equipes de atendimento (4 equipes cada).

No Bairro santa Cruz foi realizado reformas na unidade de saude existente e está em
construção novas unidades, a do Tio Zaca e FAG/Santo Inácio, que irão fazer frente a
demanda repremida da região e ambas possuem acessibilidade necessaria.



17/06/2020 19:04 ESMERALDA Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

19/06/2020 18:48 SÃO CRISTÓVÃO Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde
A Unidade de saude do Bairro São Cristovão passou por reformas e com melhoria de
acessibilidade.

22/07/2020 13:14 FLORESTA Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde
A Unidade de saude do Floresta foi reformada com melhorias na acessibilidade e o
Municipio já deu inicio as obras da nova unidade para a região com 4 equipes da
Saude da Familia.

18/07/2020 12:50 SANTA FELICIDADE Saúde

Adequar a acessibilidade das unidades de saúde, Editar um
formato de atendimento em que a população não penalizada
a ficar horas em uma fila para ser atendido, principalmente
em dias de chuva, nossa unidade não dispõe de suporte em
especial aos idosos. 

Unidade reformada e adequada a acessibilidade.

22/07/2020 03:11 COQUEIRAL Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

13/07/2020 21:08 14 DE NOVEMBRO Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

15/07/2020 11:05 14 DE NOVEMBRO Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

17/06/2020 21:01
RECANTO 
TROPICAL

Saúde
Estruturar melhor os serviços ja existentes com prevenção a
saúde

A SESAU vem ampliando de forma significativa o número de equipes de Saúde da
Família que tem como uma das finalidades principais a prevenção.

29/06/2020 10:14 CANADÁ Saúde

criar / otimizar e/ou difundir um sistema informatizado de
agendamento de consultas/ exames e procedimentos... visto
que a maior parte das reclamações que recebemos dos
nossos colaboradores que utilizam o sistema de saúde
municipal, são de que consultas/exames/procedimentos
demoram até 4 meses para ser agendados... gente... algo tão
simples de ser otimizado e ainda assim não funciona... não
precisa mais profissionais... precisa é melhorar a gestão
desses que estão aí...

A Sesau trabalha de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde e Governo do
Estado do Paraná mediante legislação vigente e de acordo ainda com os protocolos
estabelecidos no programa saúde da família e o acesso avançado implantado pela
sesau onde se prioriza o atendimento daqueles pacientes mais urgentes e
agendamentos dos casos eletivos.

01/07/2020 13:59 COQUEIRAL Saúde Construir novas unidades Previsão no plano de governo para construir nova unidade no bairro com 4 equipes

01/07/2020 16:25 UNIVERSITÁRIO Saúde

criação de um cadastro "cidadao cascavelense???? onde
poderia-se criar um cartao em q todos os serviços oferecidos
pela prefeitura pudesse ser cadastrado(vale sim, cadastro de
vacinas, etc...) onde poderiam conter dados de todos os
eleitores ...

No SUS existe o cartão SUS estabelecido pelo Ministério da Saúde.

100% adequada.

Unidades reformadas (Aclimação, Palmeiras e14 de Novembro) com melhoria de
acessibilidade e previsão de nova unidade para a região.



03/07/2020 10:00 ESMERALDA Saúde

Ampliar quadro de profissionais de psicologia e psiquiatria,
dando oportunidade e assistência adequada e gratuita aos
professores da rede municipal de educação que estão
sobrecarregados e mentalmente esgotados, priorizando assim
a saúde mental destes profissionais de grande importância
em nosso município, uma vez que, sem professores as
escolas e cmeis não funcionam.

Atendimento pela rede de saúde conforme normas estabelecidas pelo SUS.

13/07/2020 09:32 SÃO CRISTÓVÃO Saúde REALIZAR ATENDIMENTO VIA AGENDAMENTE TELEFONICO Os agendamentos são realizados para os grupos prioritários conforme legislação

14/07/2020 08:02 NEVA Saúde
Agilizar Processos de Análise no setor de vigilância Sanitária,
contratar mais profissionais para analisar os projetos. 

Buscando agilidade nesta questão, a administração editou um decreto onde consta
não será mais necessário as avaliações de baixo risco, reduzindo assim o tempo de
espera de maneira significativa e dando maior agilidade nos protocolos.

14/07/2020 23:54 MARIA LUIZA Saúde
Construir novas unidades de saúde, Sair da locação e ter uma
USF propria       

 Previsão de construção de unidade para a região.

15/07/2020 08:59 SÃO CRISTÓVÃO Saúde Ampliar o número de consultas nos postos de saúde.

O atendimento das Unidades de saúde seguem as regras estabelecidas na política de
atenção primária do Ministério da Saúde. Foi ampliado de forma significativa nos
últimos 4 anos e tem previsão de mais ampliação conforme novas equipes forem
implantadas

16/07/2020 09:10 CENTRO Saúde
treinamento , esquipamentos e melhores condições para o
exercicio da profissão, 

A Secretaria tem a Escola de Saúde Pública que atua diretamente na busca de
capacitações e treinamentos para os servidores.

19/07/2020 22:13 COUNTRY Saúde Construir novas unidades Sugestão para o plano de governo construir nova unidade no bairro.

21/07/2020 15:22 REGIÃO DO LAGO Saúde

Ampliar o quadro de funcionários, investimento em remédios
e equipamentos, investimentos em qualidade dos leitos para
uma melhor permanência das pessoas nos leitos, todos
merecem um atendimento de qualidade e excelência!  

 Previsão de construção de unidade na região.

26/07/2020 11:22 CENTRO Saúde

Construir novas unidades de saúde, ACREDITO NECESSARIO
UM POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO CENTRAL, POIS
ONDE SE CONCENTRA UMA GRANDE POPULACAO DE
IDOSOS E JOVENS QUE AS VEZES NAO TEM COMO SE
DESLOCAREM ATE UMA UPA DISTANTE E NAO TEM
CONDICOES DE IR A UM HOSPITAL PARTICULAR . TAMBEM
ACHO INTERESSANTE SE FOSSE POSSIVEL UMA BASE DO
SAMU CENTRAL, PRA QUE POSSA ATENDER CENTRO E
BAIRROS DO LADO DO SAO CRISTOVAO SENTIDO CURITIBA
MAIS RAPIDAMENTE , O QUE PODE SALVAR MAIS VIDAS!!          

30/07/2020 19:22 CENTRO Saúde Construir novas unidades

Previsão de construção de uma Unidade na região central da cidade.

RESPOSTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS



21/07/2020 09:04
RECANTO 
TROPICAL

Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

21/07/2020 09:23
RECANTO 
TROPICAL

Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

21/07/2020 11:39
RECANTO 
TROPICAL

Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

17/06/2020 15:44 COUNTRY
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

17/06/2020 15:53 SANTA CRUZ
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

15/07/2020 11:05 14 DE NOVEMBRO
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

15/07/2020 16:30 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

17/06/2020 16:14 SANTOS DUMONT
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

08/07/2020 22:29 MARIA LUIZA
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - As vias do bairro andam
muito esburacadas necessitando de recapamento

31/07/2020 08:41 CANADÁ
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

27/07/2020 09:48 SÃO CRISTÓVÃO
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - Há constantes buracos no
asfalto na Rua Castro

27/07/2020 10:42 REGIÃO DO LAGO
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - Ruas sem asfalto

13/07/2020 21:08 14 DE NOVEMBRO
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

29/06/2020 09:19
RECANTO 
TROPICAL

Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

26/06/2020 14:00 PARQUE VERDE
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - Rua recife com varias
panelas devido ao tráfego intenso na área

17/06/2020 21:24 SÃO CRISTÓVÃO
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - Fazer a troca da camada
asfáltica de algumas ruas onde transitavam veículos do
transporte público. Lembrando que tapar os buracos não
resolve e a prova disso é que a operação tapa-buracos
acontece a muito tempo e nada melhorou. 

31/07/2020 08:54 INTERLAGOS
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - Existem bairros onde ainda
temos estrada de chão

O Municipio tem buscado recursos externo atraves do Governo Federal e Estadual para 
atender estas demandas de forma continua e vem executando obras em todas as 

regiões do Municipio. Tanto em novas pavimentações quanto para recape naquelas 
regiões em que o tapa buraco já não é efetivo. Para 2021 há previsão de execução de 
obras em varias regiões,por exemplo: no Bairro Lago Azul (já em licitação), segunda 
Fase da Rua Piquiri, dando maior atenção as vias com maior trafego de veiculos e 

pedestres.



21/06/2020 09:29 SANTA CRUZ
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - Precisamos de uma reforma
geral na marginal que liga o nucleo industrial albino nicolau
schimitt. A mesma esta a anos deteriorada e gerando varios
riscos aos usuarios que becessitam ir ao trabalho.
Principalmente para os motociclistas. Porque a muitos
remendos deslivelados. Nao adianta ficarem tapando sal com
peneira. 

24/06/2020 09:19 CANCELLI
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias

17/07/2020 14:17 NEVA
Infraestrutura 
urbana

Realizar pavimentação em vias - Revitalizar e realizar
pavimentação adequada nas ruas de acesso das escolas,
CMEIs e Postos de Saúde.

10/07/2020 08:23 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

recompor vias estruturais tais como R. Paraná, Antonina,
Minas Gerais, Erechim

17/06/2020 21:24 SÃO CRISTÓVÃO
Infraestrutura 
urbana

Ampliar quadro de profissionais - Fazer a troca da camada
asfáltica de algumas ruas onde transitavam veículos do
transporte público. Lembrando que tapar os buracos não
resolve e a prova disso é que a operação tapa-buracos
acontece a muito tempo e nada melhorou. 

18/06/2020 08:35 CANCELLI
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas

29/06/2020 14:01 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas

10/07/2020 10:43 MORUMBI
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas - Facilitando ao acesso a todos, em todos
os bairros, hoje temos apenas padrão de calçadas no centro
da cidade, seria interessante ter esse mesmo tipo de acesso
nos bairros.

13/07/2020 16:29
RECANTO 
TROPICAL

Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas - Regulamentação das Calçadas

20/07/2020 09:41 CANADÁ
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas - A quadra da que tem a CMEI e a escola
municipal e possui também um campo de futebol, está se
passeio público na parte da Rua Marechal Candido Rondon.

31/07/2020 12:41 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas

21/07/2020 09:27 PARQUE VERDE
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas - Aplicar a lei municipal, fiscalizando a
execução de calçadas acessiveis, principalmente em lotes
públicos. 

29/07/2020 11:33 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas - Não só as calçadas em meu bairro, as
ruas e as calçadas de toda cidade são um lixo.

O Municipio possui legislação de padronização de calçadas conforme a  Lei nº 
5.744/2011, a implantação de calçadas é de responsabilidade do proprietario do 

imovel. Em 2020 o Municipio iniciou em algumas regioes da cidade, a notificação aos 
proprietarios de imoveis para que seja implantado as calçadas de acordo com a 

Legislação vigente e de forma gradual todos serão notificados. Quanto as calçadas de 
responsabilidade do Municipio,  em colegios, unidades de saúde e demais unidades, já 

estão sendo implantadas de acordo com cronograma municipal. Há previsão 
orçamentária para 2021, assim como em 2020 ocorreu, implantação de calçadas nas 

Ruas que serão executadas pavimentações, recapes e demais melhorias. 



02/08/2020 10:22 REGIÃO DO LAGO
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas - MUITOS LOTES ESTÃO SEM CALÇADAS

14/07/2020 11:04 MARIA LUIZA
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas

18/06/2020 20:36 NEVA
Infraestrutura 
urbana

Construir calçadas

30/07/2020 20:59 CENTRO Meio Ambiente
Obrigar que as calcadas sejam transitaveis
(inclusivevadeirantes)

31/07/2020 15:36 COUNTRY
Infraestrutura 
urbana

Ciclofaixa, na rua Carlos Gomes da Avenida Brasil até a
Unioeste

14/07/2020 23:54 MARIA LUIZA
Infraestrutura 
urbana

Revitalização da Avenida Carlos Gomes - Principal via de
acesso do centro a região sul, de acesso a Universidade
Pública UNIOESTE, entrada da BR 277;uma das avenidas
principais de comercio e serviços; implantação de ciclovias;
retirada dos canteiros principais; garantia de calçadas
acessíveis; organizaçao de canaletas exclusivas para o
transporte coletivo;sistema moderno de cabeamento
subterrâneo, iluminação de luminárias de LED

01/07/2020 16:25 UNIVERSITÁRIO
Infraestrutura 
urbana

aumento das ciclovias(ex: carlos gomes) para desafogar o
transporte coletivo nos horarios de pico...

30/07/2020 18:28 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

Revitalização da Av Carlos Gomes - A Av Carlos Gomes
precisa passar por revitalização com acesso de ciclovias. 

26/07/2020 13:37 SANTA CRUZ
Infraestrutura 
urbana

Implantar Boca de lobo - O nosso bairro precisa de mais boca
de lobo, eu as vezes vou andando por aí e vejo q o nosso
bairro precisa de boca de lobo alguns lugares distantes
precisa e por favor pensem nisso 

30/06/2020 10:07 REGIÃO DO LAGO
Infraestrutura 
urbana

Implantar Boca de lobo - Aumentar a capacidade de
escoamento de águas pluviais na Rua Pato Branco
proximidades da Rua Céu Azul e Nova Santa Rosa. Quando
ocorre um volume de chuvas anormal, o sistema de captação
de águas pluviais não escoa a água que chega a formar um
grande lago no fina da Rua Pato Branco, e prejudicando os
imóveis, com adentramento de água nos quintais das casas.

07/07/2020 16:57 SANTA FELICIDADE
Infraestrutura 
urbana

CONSTRUÇAO DE VIADUTO NA BR277 / PARQUE SAO
PAULO

19/06/2020 10:09 14 DE NOVEMBRO
Infraestrutura 
urbana

Acesso para pedestres nós viadutos do 14 de novembro

A Avenida Carlos Gomes será totalmente revitalizada (pavimentação, calçadas, 
iluminação, urbanização e etc) com recursos do FONPLATA, já estão sendo executados 

levantamentos e estudos (PAIT - Plano de Ação Imendiata de Transito) para maior 
efetividade na obra.

Aumentar a quantidade de bocas de lobo não resolve problemas de escoamento ,pois, 
as bocas de lobo são qantificados conforme a tubulação projetada para coletar as 

águas pluviais da bacia hidrográfica considerada no projeto a ser executado.Pontos de 
alagamento precisam de projetos específicos pois são projetos de grande impacto e 

investimento.

Obras envolvendo viadutos e /ou marginais envolvem os  mantenedores da guarda que 
são responsáveis pelas obras em seus domínios.Seja nas BR's o DNIT, nas PR's o 
DER/PR ,em estradas municipais a PREFEITURA e ainda quando é pedagiada , a 

concesionária que recebe o pedágio.



24/06/2020 09:19 CANCELLI
Infraestrutura 
urbana

Implantação de placas sinalizadoras - Ao mesmo estilo do
Projeto de Desenvolvimento do Turismo Rural do Paraná, a
cidade está carente de placas indicando locais turísticos,
bairros, regiões. Creio que uma mulher sinalização nas vias,
inclusive com km para chegar ao destino, ajudaria,
principalmente turistas, mas também a própria população.
Além das placas indicativas, um projeto para placas com os
nomes das ruas é necessário. Talvez a cada duas quadras
uma placa na esquina, bem visível. As atuais estão em postes
ou até nas paredes das casas, muitas vezes indecifráveis,
escondidas, apagadas, pela metade.

Esta ação é de Responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Economico e da
Transitar. Para 2021 está em andamento estudos para melhorar a sinalização
buscando atender os visitantes do Municipio e para facilitar a localização de bairros,
melhores rotas, equipamentos publicos e nominação de ruas.

31/07/2020 16:27 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

Outros... - Promover na cidade interligações de vias ponta a
ponta nos extremos da cidade , possibilitando que o fluxo de
deslocamento dos trabalhadores, siga a direção dos centro de
produção industrial e comercial. Tendo em meio aos trajetos
que tenham pontos de apoio principalmente aos que se
deslocam de bicicletas, motos, e ônibus. Inclusive com
serviços de amparo a saúde primaria, e alimentação.

16/07/2020 18:50 NEVA
Infraestrutura 
urbana

O Município deve trabalhar em projetos para resgatar a
vitalidade das cidades. Grandes cidades como Curitiba e
Copenhague investiram em infraestrutura urbana, e hoje são
exemplos de cidades vivas. - Jaime Lerner, que foi Prefeito
de Curitiba, criou junto com a equipe do IPPUC diversos
projetos de melhoria na cidade de Curitiba, a partir da década 
de 1970. Cascavel deve adotar o mesmo modelo proposto
pelos Arquitetos Curitibanos do IPPUC.

30/07/2020 20:59 CENTRO
Infraestrutura 
urbana

Tirar essa orelhas que tem nas esquinas . Tem lugares q elas
oferecem riscos de acidente

A "orelha " visa a segurança de travessia para os pedestres diminuindo a distância
entre as calçadas.Assim, para ser ou não retirado caberá ao IPC o estudo do trânsito
de veículos e pedestres para gerar um projeto que contemple a melhora dos raios de
curva nas esquinas e a segurança dos pedestres.

30/06/2020 11:04 MARIA LUIZA Agricultura
Realizar pavimentação em vias, Quero sugerir para melhoria
das estradas de interior na localidades do aeroporto. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Foi criado o IPC ( Instituto de Planejamento de Cascavel) com o intuito rever o que 
está feito,organizar o presente e prever ações futuras visando a mobilidade urbana de 

veículos e pedestres.



10/07/2020 09:05 PQ. SÃO PAULO Agricultura

Readequar a estrada rural localizada na LINHA SANEPAR,
pois é uma estrada com muito movimento e de extremo
potencial turístico, apresentando vários sítios com área de
lazer e com muita produção agrícola que precisa de uma
estrada em boas condições para escoar sua produção até a
cidade, inclusive produtores rurais que se deslocam
diariamente até a cidade para distribuir sua produção de
hortaliças, enfrentando dificuldades no trajeto, haja visto as
péssimas condições dessa estrada. É um trecho
relativamente, curto mas, que vive abandonado, com aspecto
de ser uma trilha no meio da mata. Agradeço imensamente,
se essa mensagem chegar ao conhecimento do poder público
e ainda mais, se a solicitação for atendida. 

10/07/2020 09:05 PQ. SÃO PAULO Agricultura Readequação da estrada rural localizada na LINHA SANEPAR

10/07/2020 09:14 SANTA CRUZ Agricultura
Readequação da estrada rural Linha Sanepar localizada na
Zona Rural

11/07/2020 15:12 SANTA FELICIDADE Agricultura
Readequação da Linha Rural Sanepar / Linha Limberger
devido às más condições.

11/07/2020 15:12 SANTA FELICIDADE Agricultura Readequação da Linha Rural Sanepar / Linha Limberger

12/07/2020 11:24 14 DE NOVEMBRO Agricultura

REESTRUTURAÇÃO DE ESTRADA RURAL: LINHA
SANEPAR/LIMBERGER PRECISA SER READEQUADA, DE
MANUTENÇÃO, POIS ESTÁ INTRANSITÁVEL. OS
MORADORES DESSA REGIÃO DA ZONA RURAL ESTÃO
TENDO MUITO PREJUÍZO COM OS CARROS, OS QUAIS
QUEBRAM DEVIDO A PÉSSIMA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA,
E DIFÍCIL ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. 

12/07/2020 14:35 SANTA FELICIDADE Agricultura
Melhoria na estrada rural linha Sanepar/linha limberger/ 14
de novembro

12/07/2020 14:35 SANTA FELICIDADE Agricultura
Melhoria em estrada rural linha Sanepar/ linha limberger/ 14
de novembro

18/06/2020 14:14 UNIVERSITÁRIO
Construir Quadras 
Poliesportivas

19/06/2020 08:29 CENTRO
Construir Quadras 
Poliesportivas

31/07/2020 09:20 COQUEIRAL
Construir Quadras 
Poliesportivas

Estas demandas estão sendo avaliadas de forma prioritaria pela equipe de tecnicos da
Secretaria de Agricultura e Secretaria de obras e dentro das disponibilidades de
recursos estas linhas serão atendidas apartir de 2021. Devido a extensao da malha
viária, o Municipio busca atender com prioridades as estradas que apresentam maior
dificuldade de trafegabilidade. Esta demanda será trabalhado em conjunto com a
Secretaria de obras, pois parte dos serviços necessarios para solucionar os problemas
recorrentes nesta região é advinda da area urbana. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA



14/07/2020 11:04 MARIA LUIZA
Construir Quadras 
Poliesportivas

30/06/2020 11:05 CENTRO
Construir Quadras 
Poliesportivas

29/06/2020 15:45 CENTRO
Construir Quadras 
Poliesportivas

29/06/2020 18:12 UNIVERSITÁRIO
Construir Quadras 
Poliesportivas

29/06/2020 14:01 CENTRO
Construir Quadras 
Poliesportivas

29/06/2020 17:33 PQ. SÃO PAULO
Construir Quadras 
Poliesportivas

29/06/2020 15:43 COQUEIRAL
Construir Quadras 
Poliesportivas

17/06/2020 15:53 14 DE NOVEMBRO

13/07/2020 16:29
RECANTO 
TROPICAL

Construir Campos de 
Futebol

Neste Bairro exitem dois Campos de Futebol, sendo um na rua Jequitiba, e o outro na
rua Guaira. Porém o Município ira realizar estudos quanto a viabilidade de implantação
de mais um campo e para isso irá em busca de Recursos (federal e estadual), para
realizar os inventimentos.

17/06/2020 20:18 SANTA CRUZ
Implantar escolinhas 
para crianças e 
adolescentes

22/07/2020 09:09 14 DE NOVEMBRO
Implantar escolinhas 
para crianças e 
adolescentes

29/06/2020 15:45 BRAZMADEIRA
Implantar escolinhas 
para crianças e 
adolescentes

Construir Quadras Poliesportivas

21/06/2020 11:01 CENTRO
Implantar escolinhas 
para crianças e 
adolescentes

20/07/2020 09:23 PARQUE VERDE
Implantar escolinhas 
para crianças e 
adolescentes

Atualmente o município de cascavel conta com aproximandamente 20 quadras
poliesportivas as quais contemplam as regiões Norte, Sul , Oeste e Centro de Cascavel.
No entanto o município, irá realizar estudos da viabilidade de ampliação de mais
quadras poliesportivas, e também irá em Busca de viabilizar Recursos ( federal,
estadual), para a ampliação de mais espaços.

Atualmente o Municipio Desenvolve a iniciação esportiva com varias modalidades
esportivas tais como : Futsal, Futebol Society, Voleibol, Futebol Americano, Atletismo,
Xadrez, Basquetebol, Canoagem, Ginástica Rítmica, sendo nos bairros: São Cristovão,
Centro, Santa Felicidade, Alto Alegre. Quanto a logistica a maioria da Escolhinas são
desenvolvidas no Centro Esportivo Ciro Nardi. O município vem estudando a
possibildiade de ampliação de atendimento e implantação de mais escolinhas, para isso
o teremos que desenvovler Parcerias com Entidades, através de chamamento público.



29/06/2020 15:57 SANTA CRUZ
Implantar escolinhas 
para crianças e 
adolescentes

31/07/2020 08:41 CANADÁ
Construir Parques 
Infantis

31/07/2020 19:44 CANCELLI
Construir Parques 
Infantis

29/07/2020 08:21 SANTA CRUZ
Construir Parques 
Infantis

22/07/2020 13:22 FLORESTA
Construir Parques 
Infantis

21/07/2020 09:04
RECANTO 
TROPICAL

Construir Parques 
Infantis

29/06/2020 09:19
RECANTO 
TROPICAL

Construir Parques 
Infantis

01/07/2020 11:37 COQUEIRAL
Construir Parques 
Infantis

08/07/2020 22:29 MARIA LUIZA
Construir Parques 
Infantis

29/06/2020 13:40 INTERLAGOS
Implantar 
Academias ao ar 
livre

Atualmente existe uma academia na Avenida Interlagos esquina com a rua Ipanema. O
municipio terá que realizar estudos da viabilidade de implantação de mais uma
academia em outro local do bairro.

01/08/2020 18:55 COQUEIRAL Realizar Festivais

22/07/2020 11:43 PQ. SÃO PAULO Realizar Festivais

26/07/2020 11:22 CENTRO Realizar Festivais

22/07/2020 14:31 PARQUE VERDE Realizar Festivais

17/06/2020 15:40 CANADÁ Realizar Festivais

31/07/2020 06:13 PQ. SÃO PAULO Realizar Festivais

Atualmente o município de cascavel conta com mais de 20 parques infantins instalados
, os quais abrange as regiões, Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. O município vem
realizando estudos, para poder contemplar mais bairros e regiões da cidade.

A Secretaria de Cultura e Esportes conta com uma vasta programação anual de
Festivais, sendo eles: Festival de Dança, Festival de Música, Festival de Teatro, Mostra
de Cinema, Mostra de Artes Plásticas, entre outras que são realizadas. Muitos destes
festivais possuem atividades itinerantes, ou seja, que não são desenvolvidos somente
em espaços culturais, e atendem, por exemplo, atividades em terminais de transbordo,
hospitais, espaços e vias públicas. Nestes Festivais, contamos também com a
participação e apresentações do Programa Cultura em Ação, programa este que
contempla alunos de variadas idades no aprendizado das áreas artísticas e culturais.
Anterior a pandemia, quando estava em pleno funcionamento, chegou a atender
aproximadamente dois mil alunos, em vários locais do Município de 2017 a 2020,
sendo eles: Teatro Municipal Sefrin Filho, Casa da Cultura Zona Norte, Unioeste, CRAS
XIV de Novembro, Colégio Estadual Itagiba Fortunato, Eureka Santa Cruz, Ecopark
Morumbi, Colégio Estadual Wilson Joffre, APOFILAB, Colégio Estadual São João do
Oeste, Colégio Estadual Santa Felicidade, Colégio Estadual Padre Carmelo, Escola
Municipal Hercules Bosquiroli, Casanoz, APAE, CCI Morumbi, CCI Veneza. Para os
próximos festivais, estudaremos a viabilidade de ampliação para outras regiões da
cidade.



01/07/2020 08:35 COQUEIRAL

abrir os espaços 
culturais, ex. Teatro 
com valores mais 
acessíveis para que 
a população tenha 
maior acesso as 
entradas com 
valores mais 
razoavel

O Município já desenvolve política de apoio a promoção de eventos, como por
exemplo, a regulamentação da locação do espaço do Teatro Municipal, que trás
diversas prerrogativas de descontos para produções locais, sendo realizada através do
Decreto nº 14.598/2019, porém, cabe ao promotor do evento implementar as
reduções e cumprir com a legislação existente de desconto de ingressos, para idosos,
estudantes, entre outros previstos

29/06/2020 15:17 COQUEIRAL
Quadra para o 
Basquete de 
Cascavel

Quadra para o Basquete

29/06/2020 15:31 COQUEIRAL
Aumento de Verba 
para o Basquete de 
Cascavel

Aumento de Verba para desenvolver o Esporte de Cascavel

29/06/2020 15:48 CENTRO
Aumento de verba 
para o basquete de 
Cascavel 

Quadra para o basquete de Cascavel.

29/06/2020 15:59 CENTRO
Aumento de Verba 
para o Basquete de 
Cascavel

Aumentar a Verba do Basquetebol

29/06/2020 21:10 COUNTRY
Quadra para o 
Basquetebol de 
Cascavel 

Aumentar a Verba do Basquetebol

30/06/2020 10:55 FLORESTA
QUADRA PARA O 
BASQUETEBOL  DE 
CASCAVEL

30/06/2020 11:00 CENTRO
Aumento de Verba 
para o Basquete de 
Cascavel

30/06/2020 12:39 CENTRO
Aumento de verba 
para o basquete de 
Cascavel

Atualmente o muncipio realiza o repasse de verba para 12 Organizações da Sociedade
Civil – OSC’s, as quais desevolvem 15 modalidades esportivas, entre elas o Basquete,
para o aumento da verba do Basquete de Cascavel, teremos que analisar as questões
legais quanto a possibilidade ou não do aumento da Verba. Quanto a quadra de
basquete, o municipio possui quadras poliesportivas, inclusive no centro onde
contempla a modalidade de Basquete. O municipio vem realizando estudos para a
implantação, ampliação e reformas de espaços esportivos. E também irá Busca de
Recursos (federal, estadual), para realizar os inventimentos



09/07/2020 10:29 BRAZMADEIRA

Apoio aos atletas 
cascavelences, como 
é de conhecimento 
da administração, 
muitas vezes os 
atletas tem que 
financiar e buscar 
arrecadações para 
viagem, 
hospedagem e 
inscrição de 
campeonatos, seria 
muito importante 
um programa 
municipal de apoio 
para as modalidades 
que não são 
contempladas dentro 
dos times 
cascaveleces, como 
é o caso do muay 
thai e do kickboxing.

Atualmente o muncipio realiza o repasse de verba para 12 Organizações da Sociedade
Civil – OSC’s, as quais desevolvem 15 modalidades esportivas, para atender a
demanda de incentivo aos atletas. O municipio irá em busca de Parcerias com
Entidades, através de chamamento público, para ampliar o atendimento a estes
atletas.



17/06/2020 16:35 PQ. SÃO PAULO

Colocar mais 
quadras ou areas de 
esporte no Parque 
tarquinio, locais 
onde pode ter mais 
interações publicas... 
lá tem apenas 
gramas e mato, 
podia aproveitar 
mais o espaço. Seria 
interessante fazer 
uma pista de Skate. 
La tem espaço e na 
região aqui do sul de 
cascavel tem muitos 
adolescentes que 
anda de skate.

O Municipio tem trabalho os parques e tem buscado implementar os já existentes,
tornando mais atrativo para a população, no caso do Parque Tarquinio existe a
intenção e estudos para ampliar espaços para atendimento ao idoso. Neste momento
estamos buscando recursos externos para realizar os investimentos e parcerias com as
demais secretarias para a manutenção dos espaços existentes.

01/07/2020 16:25 UNIVERSITÁRIO

fomentar a 
realização de 
eventos 
esportivos(caminhad
as, cicloturismo, 
torneios, realização 
de eventos nos 
bairros tais como 
dias de lazer com 
jogos de tabuleiro, 
brincadeiras 
diversas, etc...) para 
as diversas 
modalidades, dando 
mais opções de 
qualidade de vida e 
saude para todos

O municipio já desenvolve estas atividades através do expresso brincalhão, com
cronograma, cabe ao bairro fazer a demanda a SECESP, para inclusão no cronograma
das ativididades e eventos.

07/07/2020 18:07 CASCAVEL VELHO

As crianças precisam 
usar o tempo livre 
com esporte, escola 
de música e dança.

Neste Bairro já existe a SUCURSAL, na qual foram desenvolvidas atividades culturais,
esportivas e de lazer, sendo inclusive utilizada para atividades do Território Cidadão, o
Municipio irá verificar as possibilidades de ampliação de atividades para os próximos
anos.



22/07/2020 13:14 FLORESTA

Concordo com todas 
as opcoes acima, 
devendo incluir 
dinamicas pra 
adultos e idosos

No Bairro Floresta existem Quadra Poliesportiva coberta, Quadra de Grama Sintética,
academia ao ar livre, parque infantil. O municipio irá realizar estudos para verificação
da viabilidade, de ampliação de mais espaços esportivos e recreativos, bem como irá
em busca de  Recursos (federal, estadual), para realizar os inventimentos.

22/07/2020 14:22 ALTO ALEGRE
Todas as opções 
anteriores.

Na região do Alto Alegre, existe quadra esportiva, academia ao ar livre, recentemente
foi Inaugurado o Eco Parque da Região oeste, no qual existem varias possibilidades de
atividades esportivas, recreativas e de lazer, para todas as idades. 

23/07/2020 13:15 CANCELLI

Centro de 
convivência para as 
crianças e 
adolescentes, com 
oficinas recreativas e 
momentos que eles 
possam se 
desenvolver 
interpessoalmente e 
conviver em grupo.

Na Região do Canceli existem quadra Esportiva e Academia ao ar livre. O município
terá que realizar estudos da viabilidade para a Execução do Centro de convivência. O
municipio terá que ir em busca de recursos externos para realizar os investimentos e
parcerias com as demais secretarias. Bem como estudos para ampliar atividades do
Programa Cultura em ação. 

23/07/2020 15:16 JUVINÓPOLIS

Construção de 
espaços que 
ofereçam atividades 
esportivas, culturais 
e recreativas para a 
população residente 
no território rural

O Distrito de Juvinopolis possui varios espaços esportivos, como: uma quadra
poliesportiva, academia ao ar livre, parque infantil e atualmente está em andamento a
construção do Ginásio de Esporte, tendo assim opções de atender a todas as idades. O
municipio ira realizar estudos da viabildiade para ampliação de mais atividades. Além
disso, poderemos ampliar o Programa Cultura em Ação pode atender com
fornecimento de algumas oficinas, como já aconteceu em vários distritos. 

29/06/2020 13:40 INTERLAGOS

Revitalização da 
pracinha entre o 
LOteamento 
Tocantins e 
Brasmadeira, com 
academia ao ar livre. 
E a reforma geral da 
escola Maria Fumiko 
no Taruma

O municipio irá realizar estudos para verificação da possibilidde de revitalização do
local e buscar parceria com outras secretarias. Bem como terá que ir em busca de
Recursos externos para realizar os inventimentos. Quanto a reforma da Escola é de
competencia da Secretaria de Educação.



30/07/2020 20:59 CENTRO

O pessoal do centro 
tbm pratica 
esportes. Que tal 
uma quadra de 
esportes na 
Tancredo, ao lado 
da Igreja Sto 
Antonio,??

Atualmente a área central, conta com uma ciclovia, pista de caminhada, parque
infantil, praças, para a pratica esportiva e recreativa. Porém o municipio terá que
realizar estudos da viabilidade de execução de quadra esportiva neste local, ou em
outra área do Centro. Também terá que ir em busca de recursos (federal, estadual),
para realizar o investimento.

23/07/2020 15:26 DIAMANTE
Cj e economia 
solidária no território 
rural

Está previsto para LDO 2021 a implantação de uma nova Unidade de CCI no Bairro
Santa Felicidade (equipamento similar ao CJ), o qual será executado com recursos do
FONPLATA. As demais despesas para a LDO/2021 visam a manutenção das unidades,
serviços e equipes já existentes no CJ, CCI's e Economia Solidária. A Administração irá
verificar a possibilidade de atender esta demanda em exercicios seguintes.

31/07/2020 16:27 CENTRO
Desenvolvimento 
Ecônomico

Realizar a destinação de terrenos à empresas

15/07/2020 16:30 CENTRO
Desenvolvimento 
Ecônomico

Realizar a destinação de terrenos à empresas

21/07/2020 10:06 ALTO ALEGRE
Desenvolvimento 
Ecônomico

Realizar a destinação de terrenos à empresas

23/07/2020 09:33 JUVINÓPOLIS
Desenvolvimento 
Ecônomico

Fomentar junto aos moradores do Distrito de Juvinópolis
ações que visem o desenvolvimento de microempreendedores
e microempresas, a fim de gerar emprego e renda.

13/07/2020 11:58 ESMERALDA
Desenvolvimento 
Ecônomico

Desenvolver programa para construção de barrações
populares, para implantação de empresas sociais e solidárias,
com o objetivo de geração de trabalho e renda, como por
exemplo, as Associações e Cooperativas.

09/07/2020 10:07 COQUEIRAL
Desenvolvimento 
Ecônomico

Construir Barracões Industriais

17/06/2020 20:43 CANCELLI
Desenvolvimento 
Ecônomico

Realizar a destinação de terrenos à empresas

RESPOSTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Está previsto na ação Adquirir imóveis e realizar a infraestrutura necessária para
implantação, melhoria e adequação das áreas para implantação de empresas no
Município.



26/07/2020 14:04
PIONEIROS 
CATARINENSES

Desenvolvimento 
Ecônomico

Desenvolver ações conjuntas com órgãos e entidades
públicas e privadas, visando atrair novos empreendimentos
empresariais, capazes de gerar empregos e promover o
desenvolvimento neste caso do Pioneiros Catarinense , mas
pode ser direcionado a todo o municipio, fazer atraves de
acordos com as empresas localizadas no bairro , afim que
quando necessario for selecionarem para quadros de seus
colaboradores vagas para moradores do bairro onde a
empresasesta localizada , emrpesa economiza vale transporte
, e moradores ficam perto de suas casas!

01/07/2020 13:59 COQUEIRAL
Desenvolvimento 
Ecônomico

Contribuir de forma mais eficiente e/ou eficaz para o acesso e
implantação de novas empresas, comércio, shopping e
industrias em nossa cidade, chega de monopólio.

17/06/2020 15:44 COUNTRY
Desenvolvimento 
Ecônomico

ATRAIR EMPRESAS PARA CIDADE, OFERTANDO BENEFÍCIOS
FISCAIS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS EMPRESAS,
CONSEQUENTEMENTE TERÃO MAIS EMPREGOS.

31/07/2020 17:57 CENTRO
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

31/07/2020 08:41 CANADÁ
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

01/08/2020 18:55 COQUEIRAL
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

26/07/2020 11:22 CENTRO
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

22/07/2020 14:22 ALTO ALEGRE
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

16/07/2020 09:02 CENTRO
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

21/07/2020 09:48
RECANTO 
TROPICAL

Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

07/07/2020 16:57 SANTA FELICIDADE
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

28/06/2020 09:40 SANTA CRUZ
Desenvolvimento 
Ecônomico

Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

O Município possui a Lei 7.025/2019 - PROGETA, o Programa de Geração de Emprego
e Renda, qual oferece diversos incentivos fiscais a todos que implantarem empresas ou
ampliarem suas atividades no Município de Cascavel - 

Está previsto na ação Realizar o Fortalecimento Comercial, Industrial e de Prestação
de Serviços das Micro e Pequenas Empresas do Município, facilitando o Acesso ao
Crédito.



07/07/2020 10:54 CENTRO
Desenvolvimento 
Ecônomico

Estimular a criação de indústrias de transformação dos
produtos manufaturados que produzimos em nossa região

Está previsto na ação Manter o programa de Incentivo a geração de Emprego e renda - 
Barracão Produtivo. Implantar o Programa de Incentivo as Cooperativas, Polo Têxtil e
Polo Metal Mecânico. Divulgar o Potencial do Município e Oportunidades de Negócios,
Além de Realizar a Manutenção, Conservação e Melhoria nos Parques Industriais, bem
como de Custear o Rateio de Despesas Condominiais.

30/07/2020 19:22 CENTRO
Desenvolvimento 
Ecônomico

Alinhado ao Turismo e cultura. A criação de uma rota de
Turismo Rural, desbravando nossas belezas, culturas e
comidas típicas seria ótimo!  

Está previsto na ação Implantar, Implementar e Divulgar as ações, programas e
projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando o
Desenvolvimento do Turismo, realização de Feiras Municipais e Festas Tradicionais.

23/07/2020 15:16 JUVINÓPOLIS Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários de ônibus

23/07/2020 13:30
SÃO JOÃO DO 
OESTE

Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários das linhas de ônibus

27/07/2020 21:54 CANCELLI Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários de ônibus

17/07/2020 21:41 ESMERALDA Transporte Coletivo Reduzir atrsos e superlotação do ônibus

22/07/2020 16:08 PARQUE VERDE Transporte Coletivo Reduzir atrasos e superlotação no transporte coletivo

15/07/2020 08:59 SÃO CRISTÓVÃO Transporte Coletivo

Rever a questão do transporte público para os moradores do 
bairro São Cristóvão foi um retrocesso a mudança do 
terminal. Pois o usuário do transporte coletivo perde muito 
tempo tendo que pegar um ônibus e ir lá no terminal leste, 
"anda para trás" para depois pegar outro para o centro. Ficou 
inviável, está é uma das grandes reclamações dos moradores 
do bairro. A sugestão é que alguma linha passasse na rua 
Jacarezinho com destino ao centro, ou que parasse na 
Avenida Brasil para a pessoa poder desembarcar e um outro 
onibus para o centro, sem pagar nova passagem.

16/07/2020 18:50 NEVA Transporte Coletivo Reduzir atrasos e superlotação do ônibus

12/07/2020 19:28 CANCELLI Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários das linhas de ônibus

14/07/2020 22:36 COUNTRY Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários de ônibus

29/06/2020 17:30 SANTA CRUZ Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários das linhas de ônibus

O município contratou empresa especializada para elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana. Durante os trabalhos de elaboração do plano, pesquisas estão 
sendo realizadas e a população ouvida para se diagnosticar os problemas do sistema e 
propor as soluções. Além disso, em 2021 encerram-se os contratos de concessão e 
novo processo licitatório será realizado. Para esse certame, todas as melhorias 
necessárias para o serviço deverão sem implementadas e efetivadas com os novos 
contratos. Desta forma, esta problematica apresentada de atrasos e superlotação será 
diagnosticada e avaliada.

TRANSITAR



29/06/2020 18:09 UNIVERSITÁRIO Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários das linhas de ônibus

29/06/2020 18:23 MARIA LUIZA Transporte Coletivo Reduzir atrasos e superlotação no transporte coletivo

17/06/2020 15:35 PARQUE VERDE Transporte Coletivo Reduzir atrasos e superlotação no transporte coletivo

18/06/2020 18:30 CENTRO Transporte Coletivo Reduzir atrasos e superlotação no transporte coletivo

26/06/2020 14:00 PARQUE VERDE Transporte Coletivo

Deveria existir um ônibus que leve do terminal OESTE ao SUL 
diretamente, pelo menos no horários de pico, para mim que 
faço faculdade na UNIOESTE, fica bem ruim os horários, a 
lotação e a quantidade de ônibus que levam para este 
destino, principalmente em horários de pico pela demanda 
ser muito alta.

27/06/2020 20:35 SANTA FELICIDADE Transporte Coletivo
Reforma do terminal sul e talvez alguma mudança na rota, 
pois tem passageiros que precisam caminhar muitas quadras 
para poder pegar o ônibus.

Buscando uma nova reformulação deste terminal, a equipe do IPC está elaborando
projetos e o gestor em busca de recursos externos para a execução das obras.

24/07/2020 17:07 SÃO CRISTÓVÃO Trânsito
CRIAR BINÁRIOS QUE FACILITEM O FLUXO DE VEÍCULOS 
NAS PARALELAS DA AV. BRASIL

16/07/2020 18:50 NEVA Trânsito

A Prefeitura deve elaborar um projeto para tornar Cascavel 
uma cidade caminhável. Para isso, a proposta seria fechar um 
trecho da Avenida Brasil, na altura da Marechal Rondon até a 
Carlos Gomes. Grandes cidades com alta qualidade de vida 
tornam as cidades caminháveis. A tendência mundial é 
diminuir o automóvel no centro da cidade, num raio de 1 km. - 
O Município necessita de criar mais binários e alternativas 
viáveis de trânsito mais rápido para quem se desloca até a 
região norte. Hoje, as poucas opções seria ir pela Rocha 
Pombo, e Avenida Piquiri. Necesssitamos de mais 
alternativas.

24/06/2020 09:19 CANCELLI Trânsito

Implantação de placas sinalizadoras - Ao mesmo estilo do 
Projeto de Desenvolvimento do Turismo Rural do Paraná, a 
cidade está carente de placas indicando locais turísticos, 
bairros, regiões. Creio que uma mulher sinalização nas vias, 
inclusive com km para

29/06/2020 18:19 PARQUE VERDE Trânsito
Buscar meios de desafogar o transito - Em horários de pico 
as ruas ficam muito movimentadas  por conta da FAG, e só 
tem duas ruas que dão acesso a Av. Das torres

O Municipio executou a obra de continuação do Binário Recife/Presidente Kennedy, 
ligando os Bairros FAG e Coqueiral, visando melhoria nos acessos a estes bairros e 
universidades.

O Municipio contratou empresa especializada para desenvolver o PAIT - Plano de ação 
Imediata de Transito/Plano de Mobilidade, que irá propor melhorias no trânsito para 
ações de curto, médio e longo prazo, buscando apontar soluções para resolver e ou 

amenizar problemas de transito existentes hoje no Municipio e apontar as ações para 
resolver tais problematicas.



17/06/2020 17:43 MARIA LUIZA Trânsito
Ampliar quadro de profissionais - Desafogar o transito da rua 
carlos gomes, com binarios interligando as ruas Alexandre 
gusmao com rua emilio bautitz com um novo viaduto

17/06/2020 17:43 MARIA LUIZA Trânsito

Criar binarios na regiao do maria luiza e universitario - 
Desafogar o transito da rua carlos gomes, com binarios 
interligando as ruas Alexandre gusmao com rua emilio bautitz 
com um novo viaduto

29/06/2020 18:09 UNIVERSITÁRIO Trânsito Ciclovias na Carlos Gomes

17/06/2020 15:40 CANADÁ Trânsito
Realizar pinturas viárias - Loteamento mirante não possui 
acessos de entrada nem pinturas viárias

O acesso ao Loteamento Mirante se dá pela Rodovia PR-486. Em relação a melhoria 
das sinalização, iremos incluir no cronograma de serviços a execução da pintura, de 
acordo com a disponibilidade de recursos.

18/06/2020 20:36 NEVA Trânsito Realizar pinturas viárias - Sinalização horizontal/vertical
O Municipio vem constantemente realizando estes serviços, porem a demanda é muito 
grande. A Transitar irá incluír no cronograma a execução, de acordo com a 
disponibilidade de recursos.

26/06/2020 15:52 ESMERALDA Trânsito
Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos bairros - 
Veiculos em alta velocidade no bairro

29/06/2020 10:14 CANADÁ Trânsito

otimizar a sinalização viária como um todo... aumentando 
também a fiscalização... - reflete em menor numero de 
acidentes... consequentemente menor custo com saúde... 
menor ocupação hospitalar e liberação de recursos... vamos 
ser mais inteligentes na gestão pensando como um todo...

19/06/2020 18:48 SÃO CRISTÓVÃO Trânsito

Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos bairros - 
Muitos condutores ingerem bebidas alcoólicas e dirigem em 
Cascavel, sabendo que a chance de ser abordado e realizar 
teste de Etilômetro é mínima, colocando em risco a vida dos 
demais usuários. 

07/07/2020 18:07 CASCAVEL VELHO Trânsito

Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos bairros - Na 
região que moro saiu novos loteamentos, ruas que eram 
calmas agora são mais frequentadas. Os motoristas passam 
em alta velocidade. Mas são ruas residenciais, temos que 
providência mais lombadas, faixas de pedestres e sinalização.  

17/06/2020 16:35 PQ. SÃO PAULO Trânsito

Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos bairros - 
Nas ruas de mao unica como a Souza Naves, não tem muitas 
fiscalização te sinalizaçao que é de fato mao unica, sempre 
tem alguém andando pela contra-mão pelo bairro, já ocorreu 
diversos acidentes. 

17/06/2020 21:01
RECANTO 
TROPICAL

Trânsito
melhorar as sinalizações e promover mais ações de educação 
no transito

13/07/2020 16:29
RECANTO 
TROPICAL

Trânsito Realizar pinturas viárias

A reestruturação total da Av Carlos Gomes está previsto no estudo que está sendo 
realizado com a contratação de empresa que esta desenvolvendo o PAIT/Plano de 

Mobilidade - e os recursos para realizar as obras estão previstos para os anos 
seguintes no FONPLATA.

A Transitar irá ampliar as ações educativas nas principais vias dos bairros, orientando 
quanto a direção e álcool. Também faremos operação balada segura em conjunto com 

a Polícia Militar e Guarda Municipal e demais forças de segurança. Em relação a 
melhoria na sinalização, será incluído no cronograma a execução, mediante 

disponibilidade de recursos.



13/07/2020 09:32 SÃO CRISTÓVÃO Trânsito
Realizar pinturas viárias - MAIOR VISIBILIDADE DA 
SINALIZAÇÃO

29/07/2020 08:21 SANTA CRUZ Trânsito Realizar pinturas viárias - Muitas ruas sem pinturas.

02/08/2020 10:22 REGIÃO DO LAGO Trânsito
Realizar pinturas viárias - MAIORIA DAS RUAS ESTÃO SEM 
PINTURAS

21/07/2020 08:38 UNIVERSITÁRIO Trânsito Realizar pinturas viárias

21/07/2020 08:46 SANTA FELICIDADE Trânsito Realizar pinturas viárias

17/06/2020 18:44 PARQUE VERDE Trânsito

Realizar pavimentação em vias - Aumentar a fiscalização nos 
bairros e no centro. Muitos acidentes. Motoristas freando nas 
vias e provocando acidentes com vários veículos. Motoristas 
muito rápidos, costurando, motos e carros barulhentos. 
Semáforos que não funcionam e não estão sincronizados. 

17/06/2020 18:44 PARQUE VERDE Trânsito

Aumentar a fiscalização nos bairros e no centro. Muitos 
acidentes. Motoristas freando nas vias e provocando 
acidentes com vários veículos. Motoristas muito rápidos, 
costurando, motos e carros barulhentos. Semáforos que não 
funcionam e não estão sincronizados. 

26/06/2020 14:00 PARQUE VERDE Trânsito

Ampliar o número de semáforos inteligentes para veículos e 
pedestres - cruzamento da rua Eucalipto com a rua Álamo 
fica bem congestionado em horários de pico pelo fato de ser 
um caminho diretamente ligado às faculdades FAG e UNIVEL, 
oque dificulta muito o trânsito nesta área em momentos de 
pico como o horário das 18 horas.

17/06/2020 16:58 PARQUE VERDE Trânsito

Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos bairros - na 
rua eucalipto muito condutores deixam os carros 
estacionados na via, sendo que ali não pode estacionar, em 
horário de pico fica impossível passar dois carros pelo fato 
dos que estão estacionados

30/06/2020 10:53 NEVA Trânsito
Ampliar o número de semáforos inteligentes para veículos e 
pedestres - Semáforo na Pio XII esquina com a Belo 
Horizonte, muitos acidentes com frequência.

15/07/2020 08:59 SÃO CRISTÓVÃO Trânsito
Instalação de semáforo na rua jacarezinho proximo ao 
mercado São Cristóvão - Trânsito muito intenso no local, com 
dificuldades de acesso a rua jacarinho

Os semáforos nas principais vias estão sincronizados, ocorre que nem sempre é 
possível tecnicamente o sincronismo de todas as vias. Desta forma, algumas vias ficam 
com prioridade de sincronismo (por apresentar maior fluxo de veículos) em detrimento 
à outras. A Transitar tem buscado constantemente a efetividade na  manutenção do 

sincronismo do maior numero possivel de semaforos.

A equipe tecnica da Transitar irá avaliar a necessidade e possibilidades para 
implantação de semáforos nos locais citados. Quanto a proibição de estacionamento na 

Rua Eucalipto no momento não há.



27/07/2020 09:48 SÃO CRISTÓVÃO Trânsito

Ampliar o número de semáforos inteligentes para veículos e 
pedestres - Na rua Jacarezinho, em frente o Supermercado 
São Cristóvão, vejo a necessidade de um semáforo. Na rua 
Jacarezinho, no horário de pico, o trânsito na rotatória da Jd 
Home Center, oferece risco intenso de acidentes. 

18/06/2020 08:40 PQ. SÃO PAULO Trânsito

Replanejar  sentido de vias para sentido único e evitar 
estacionamento em ambos os lados da via  - Exemplo; Rua 
Benjamin Constant que é muito estreita e movimentada entre 
a R. Padre Anchieta e Souza Naves   

01/07/2020 17:02 PQ. SÃO PAULO Trânsito

Implantação de mao unica/binário na rua general osório até a 
pio 12/epitacio pessoa - o transito tem se mostrado pesado  
para além de onde foi estabelecida a mao unica nessa via, 
especialmente até a rua sandino erasmo de amorin e tambem 
a partir da quintino bocaiúva até a epitacio pessoa

22/07/2020 13:14 FLORESTA Trânsito

Lombadas urgente - Motoristas irresponsáveis creem que a 
via é F1. Correm como loucos, oferecem risco a vida, 
dirigindo em alta velocidade. Fazem a curva praticamente 
tombando e entrando na via contraria, ou a ponto de se 
perder no mato.

07/07/2020 08:32 PQ. SÃO PAULO Trânsito

ampliação da largura da rua, e implantação de lombada.Rua 
João Fernandes do Santos, é marginal da BR, acesso de 
caminhões carregados com grãos, para moinhos na região da 
coopavel, referente a lombada muitos fluxo de veiculos com 
velocidade bem acima do permitido, principalmente nos finais 
de semana.

Com relação à largura da via, a Transitar realizou recentemente a proibição de 
estacionamento em um dos lados da via, proporcionando melhor fluidez na via. Com 
relação à implantação de redutores de velocidade, o local não atende os requisitos 
exigidos pela legislação, como grande movimentação de pedestres.

08/07/2020 22:29 MARIA LUIZA Trânsito

Instalar lombada elevada na rua Cuiabá pois o redutor 
(radar) é fictício. Trânsito intenso dificulta travessia dos 
pedestres e por ser saída de garagens aimenta riscos de 
colisão. Área residencial, deve haver limitação de velocidade, 
o que de fato com lombada seria forçada a diminuição da 
velocidade, aumentando segurança no trânsito.

Estamos finalizando um novo processo de contratação para ampliação de fiscalização 
eletrônica nas vias do Município e a Rua Cuiabá será incluída nestes estudos.

22/07/2020 09:33 UNIVERSITÁRIO Trânsito
Ampliar o número de semáforos inteligentes para veículos e 
pedestres - Instalação de Semáforo na Rua Rio da Paz, 
esquina com a Israel da Vigo Silveira

Será incluso no cronograma de ações a realização de estudos para implantação de 
sinalização semafórica no referido cruzamento.

A transitar irá incluir estas demandas no planejamento de ações para 2021, buscando 
realizar estudos para identificar a necessidade e as  possibilidades tecnicas.



22/07/2020 14:18 CENTRO Trânsito

Anexar ao lado dos semáforos painel com mensagens sobre 
as infrações de trânsito, orientações (como utilizar a faixa da 
direita na Av. Brasil para veículos lentos), entre outros 
recados educativos. A proposta educativa visa diminuir a 
violência e transgressões às normas de trânsito. Sendo assim, 
um condutor, ao ver em um semáforo a mensagem que 
atravessar sinal vermelho gera multa e o valor é alto, trará 
mais consicência. Cinco ou seis quadras depois ele vê novo 
aviso anexado ao semáforo, alertando sobre o excesso de 
velocidade na via. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa 
internalize as normas de trânsito. A intenção é diminuir os 
acidentes e multas causados, em consequência, liberar mais 
vagas de hospitais ocupadas por pessoas que sofreram 
acidente

Estamos com projeto em andamento com o intuito de instalar sinalizações educativas 
nas vias do Município.


