
ATA DE ENCERRAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR ATRAVÉS DO SITE PARTICIPA CASCAVEL PARA CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DA
LDO/LOA 2021.

O site www.participacascavel.com.br é uma ferramenta adotada pelo município de Cascavel no Estado do Paraná, para suprir a ausência das

audiências públicas que não estão ocorrendo em decorrência da pandemia gerada pela COVID-19. Foi divulgado pelos meios de

comunicação pertencentes ao Município de Cascavel e disponibilizado para toda a população no dia 18 de junho de 2020, incialmente a

proposta era de que o formulário estaria disponível até o dia 18 de julho, sendo o prazo estendido até o dia 03 de Agosto. Tal ferramenta

consistiu em um formulário online, onde a população poderia escolher até três áreas da administração municipal nas quais, em sua opinião,

necessitam de maior investimento dos recursos público, possibilitando os participantes escrever suas solicitações manualmente, assim como

podendo escolher uma opção de múltipla escolha pré-disponibilizada. O cidadão também poderia justificar o porquê de estar escolhendo tal

item. No formulário supracitado, deveria ser informado: nome, endereço e bairro/distrito no qual reside, telefone e e-mail. Para que após

serem analisadas as solicitações, as secretarias possam disponibilizar um retorno, informando se será possível a adequação de seu

orçamento para suprir a necessidade apresentada em suas respostas, e se não for possível, o motivo da impossibilidade. Aos três dias do

mês de agosto de dois mil e vinte, encerrou-se a participação através do site com sugestões da população para a elaboração da Lei de

Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2021. Participaram 222 (duzentos e vinte e duas) pessoas.

As áreas escolhidas foram: Cultura, esporte e lazer 16%, Assistência Social 14%, Saúde 12%. Educação 11%, Infraestrutura Urbana 10%,

Segurança 9%, Trânsito 7%, Meio Ambiente 7%, Desenvolvimento Econômico 4%, Iluminação 4%, Transporte Coletivo 3%, Turismo 2%,

Saneamento 1%. As demandas dos participantes foram repassadas as secretarias responsáveis que farão analise técnica para atendimento

ou justificar os motivos da impossibilidade de atendimento e posteriormente será publicado no site as demandas e o posicionamento dos

técnicos. A seguir segue as demandas efetuadas via site:

Bairro

Seiaclone sua 1*

prioridada Selecione sua opção
Selecione sua 2*

prioridade Selecione sua opção
Selecione sua 3'

prioridade Selecione sua opção

NEVA Segurança Ampliar as rondas nos bairros Saúde Construir novas unidades Educação Construir CMEiS/Escoias

PERtOLO Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Ampliar a educação em tempo integral Segurança Ampliar as rondas nos bairros



PARQUE

VERDE
Saúde Ampliar quadro de profissionais Segurança Ampliar as rondas nos bairros Transporte Coletivo

Reduzir atrasos e superlotação no transporte
coletivo

CANADÁ Segurança Ampliar as rondas nos bairros Trânsito Realizar pinturas viárias
Cultura, esporte e
lazer

Realizar Festivais

COUNTRY
infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Saúde Ampliar quadro de profissionais

Desenvolvimento

econômico

ATRAIR EMPRESAS PARA CIDADE,

OFERTANDO BENEFÍCIOS FISCAIS PARA
INSTALAÇÕES DE NOVAS EMPRESAS,
CONSEQUENTEMENTE TERÃO MAIS

EMPREGOS,

CANCELLI Educação Reformar CMEIS/Escolas
Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e
adolescentes

Saúde
Ampliar atendimentos odontolõgicos á população
em geral

14 DE

NOVEMBRO

Cultura, esporte
e lazer

Implantar escolinhas para
crianças e adolescentes

Segurança Ampliar as rondas nos bairros Educação Distribuição de materiais escolares e pedagógicos

SANTA CRUZ
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Iluminação Realizar troca de Lâmpadas Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

SANTOS

DUMONT

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Segurança

Implantar Base de Apoio da Guarda
nos bairros

PQ. SÃO PAULO Saúde
Adequar a acessibilidade das

unidades de saúde

Cultura, esporte e
lazer

Colocar mais quadras ou áreas de

esporte no Parque Tarquínío, 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.

Trânsito
Ampliar a fiscalização a condutores ínfi'atores nos
bairros

PARQUE

VERDE
Segurança

Implantar Base de Apoio da

Guarda nos bairros
Trânsito

Ampliar a fiscalização a condutores
infratores nos bairros

MARIA LUIZA Trânsito Ampliar quadro de profissionais Trânsito
Criar binário na região do Maria Luiza e
universitário

UNIVERSITÁRIO Meio Ambiente
Implantar o Sistema de Gestão
Ambiental na cidade

Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Reformar CMEIS/Escolas

FLORESTA Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação
Distribuição de materiais escolares e
pedagógicos

PARQUE

VERDE
Meio Ambiente

Intensificar fiscalização de
queimadas, melhorar e fazer de
fato as castrações públicas,
aumentar a área verde do

municipio.

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

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

r



sincronizados.

ESMERALDA Educação
Distribuição de materiais
escolares e pedagógicos

Saúde
Adequar a acessibilidade das unidades
de saúde

Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais

ESMERALDA Segurança
Implantar Base de Apoio da
Guarda nos bairros

Iluminação Realizar troca de Lâmpadas

SANTA CRUZ
Cultura, esporte
e lazer

Implantar escolinhas para
crianças e adolescentes

Educação Ampliar a educação em tempo integral Turismo Dar apoio a eventos e/ou criar novos eventos

CANCELLI
Desenvolvimento

econômico

Realizar a destinação de terrenos
á empresas

RECANTO

TROPICAL
Trânsito

melhorar as sinalizações e
promover mais ações de
educação no transito

Saúde
Estruturar melhor os serviços já
existentes com prevenção a saúde

Meio Ambiente Realizar limpeza e roçadas em áreas públicas

SÃO
CRISTÓVÃO

Trânsito Ampliar quadro de profissionais
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

MORUMBI Educação

Permitir aos pais que possuem
condições, aplicar o
homeschooling, método de
ensino domiciliar. Estamos

vendo, durante essa pandemia
que, sim. existem 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
têm de educarem seus filhos,

direito esse que não é respeitado
quando somos obrigados a envia-
los para uma escola que

proporcionará um ensino
ineficiente.

Oferecer meios de

ensino a

distancia.

A pandemia mostrou que as aulas
presenciais não são o único meio de
ensino, portanto, cabe a cada pai e
aluno decidir se preferem freqüentar
uma saia de aula ou aprenderem em

casa.

CANCELLI
Infraestrutura

urbana
Construir calçadas Educação Ampliar a educação em tempo integral Segurança Ampliar as rondas nos bairros

PQ. SÃO PAULO Iluminação Realizar troca de Lâmpadas
Infraestrutura

urbana

Rever sentido de vias para sentido
único e evitar estacionamento em

ambos os lados da via

Saneamento Realizar manutenção nas fontes e nascentes

UNIVERSITÁRIO
Cultura, esporte
e lazer

Construir Quadras Poliesportivas Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de
Convivência Inter geracional

Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros



INTERLAGOS Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Ampliar quadro de profissionais Iluminação Ampliar a extensão de rede

RECANTO

TROPICAL

Assistência

Social

Implantar novos Restaurantes
Populares

Saúde Ampliar quadro de profissionais
Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e adolescentes

CENTRO Segurança
Ampliar quadro efetivo de
profíssionais

Transporte
Coletivo

Reduzir atrasos e superlotação no
transporte coletivo

Iluminação Ampliar a extensão de rede

NEVA
Infraestrutura

urbana
Construir calçadas Trânsito Realizar pinturas viárias Meio Ambiente Realizar limpeza e roçadas em áreas públicas

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

Construir Quadras Poliesportivas Segurança
Implantar Base de Apoio da Guarda

nos bairros

Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas

14 DE

NOVEMBRO

Infraestrutura

urbana

Acesso para pedestres nós
viadutos do 14 de novembro

Segurança Ampliar as rondas nos bairros Educação Ampliar a educação em tempo integral

CASCAVEL

VELHO
Segurança

Implantar Base de Apoio da
Guarda nos bairros

Saúde Ampliar quadro de profissionais Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência

Inter geracional

SÃO
CRISTÓVÃO

Saúde
Adequar a acessibilidade das
unidades de saúde

Segurança
Implantar Base de Apoio da Guarda
nos bairros

Trânsito
Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos
bairros

SANTA CRUZ Turismo
Criar novos equipamentos
turísticos

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

Desenvolvimento

Econômico

Usar terrenos da prefeitura que só dão gastos. E
utilizar para construir ambientes turísticos e de
lazer a população do município. Como ex.
Piscinas comunitárias. Parques ambientais com
caminhadas em meio a natureza. Com brinquedos
naturais. Prainha artificial. Entre outros

interessantes para manter nossa população
investindo na própria região. Não procurando
fora.

CENTRO Educação
Ampliar a educação em tempo
integral

Segurança Ampliar as rondas nos bairros
Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e adolescentes

SANTA

FELICIDADE
Segurança

Implantar Base de Apoio da
Guarda nos bairros

Saúde Ampliar quadro de profissionais Iluminação Ampliar a extensão de rede

CANCELLI
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

Infraestrutura

urbana
Implantação de placas sinallzadoras

PARQUE

VERDE

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Trânsito

Ampliar o número de semáforos

Inteligentes para veículos e pedestres
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 da
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.



CENTRO Segurança

ESMERALDA Iluminação Realizar troca de Lâmpadas Segurança Ampliar as rondas nos bairros Trânsito
Ampliar a fiscalização a condutores infi'atores nos
bairros

RECANTO

TROPICAL
Meio Ambiente

Educação ambiental para
separação de resíduos
recicláveis e compostagem
doméstica

Iluminação Realizar troca de Lâmpadas Saneamento criar política de incentivo a uso de água da chuva

SANTA

FELICIDADE

Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Construir Ecopark na região sul. uma
sugestão, aproveitar o rio na baixada

do 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.

SANTA CRUZ
Desenvolvimento

econômico

Ampliar o Programa de Crédito
Facilitado

Desenvolvimento

Econômico

Ampliar o Programa de Crédito
Facilitado

Desenvolvimento

Econômico
Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

ALTO ALEGRE Segurança

SANTA

FELICIDADE

Infraestrutura

urbana
Revitalização de praças e jardins

RECANTO

TROPICAL

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Educação Construir CMEIS/Escolas

Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis

CANADÁ Trânsito

Otimizar a sinalização viária
como um todo... Aumentando

também a fiscalização...
Melo Ambiente

adquirir mais veículos especializados
para limpeza de vias públicas
(varrição), aumentando a freqüência e
alcance do serviço.

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 qestão desses que estão aí...

INTERLAGOS
Infraestrutura

urbana

Revitalização da pracinha entre o
Loteamento Tocantins e

Brasmadeira, com academia ao
ar livre. E a reforma geral da
escola Maria Fumiko no Tarumã

Cultura, esporte e
lazer

Implantar Academias ao ar livre Educação Reformar CMEIS/Escolas

CENTRO
Infraestrutura

urbana
Construir calçadas

Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas Segurança
Investir em treinamento, estratégia e fiscalização
do efetivo.

COQUEIRAL
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Aumento de Verba para desenvolver o
Esporte de Cascavel

COQUEIRAL
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas Educação Construir CMEIS/Escolas

c



COQUEIRAL
Cultura, esporte
e lazer.

Educação
incluir esporte de qualidade no período
do tempo integral

Turismo
Se tiver espaço adequado os eventos esportivos
atraem turismo.

CENTRO Saúde Manutenção da infraestrutura
Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas

BRAZMADEIRA
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Quadra para o basquete de Cascavel.

SANTA CRUZ
Cultura, esporte
e lazer

Saúde
Adequar a acessibilidade das unidades
de saúde

Educação Distribuição de materiais escolares e pedagógicos

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Quadra para o Basquete de Cascavel
Cultura, esporte e
lazer

Aumento de Verba para o Basquete de Cascavel

SANTA CRUZ Melo Ambiente Centro de controle de Zoonose
Transporte
Coletivo

Ampliar horários e itinerários das linhas
de ônibus

Segurança Ampliar as rondas nos bairros

PQ. SAO PAULO
Cultura, esporte
e lazer

Iluminação Realizar troca de Lâmpadas Segurança Ampliar as rondas nos bairros

UNIVERSITÁRIO Trânsito Ciclovias na Carlos Gomes
Transporte
Coletivo

Ampliar horários e itinerários das linhas
de ônibus

Turismo Dar apoio a eventos e/ou criar novos eventos

UNIVERSITÁRIO
Cultura, esporte
e lazer

Iluminação Realizar troca de Lâmpadas

PARQUE

VERDE
Meio Ambiente

Ampliar o programa Bem Estar
Animal

Trânsito Buscar meios de desafogar o transito Saúde Construir novas unidades

MARIA LUIZA Educação Saúde Ampliar quadro de profissionais Transporte Coletivo
Reduzir atrasos e superlotação no transporte
coletivo

INTERLAGOS Turismo

investir nos diversos parque que
existem na cidade, não somente

0 lago municipal, mas em outros
que se encontram abandonados

até 0 momento, mas que com um
bom investimento podem voltar a
ser visitados e bem quisto

Educação
Incentivo e parceria do município com a
Unioeste,

Desenvolvimento

econômico

incentivo e parceria do município para com a
Unioeste.

SANTA CRUZ Meio Ambiente Centro de controle de Zoonoses Educação Ampliar a educação em tempo integral Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

CANCELLI Meio Ambiente

Arborizar mais as nossas ruas do

bairro, temos espaço, porém
nossos moradores necessitam

criar o pensamento verde

Melo Ambiente
Gostaria que fosse plantada mais
arvores em meu bairro.

Meio Ambiente Gostaria de ver o meu bairro mais arborizado.
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COUNTRY
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Aumentar a Verba do Basquetebol Cultura, esporte e
lazer

Apoiar 0 esporte, pois nele são formados cidadãos

CENTRO Educação Saúde Ampliar quadro de profissionais Turismo
Realizar melhorias na infraestrutura e

equipamentos turísticos

REGIÃO DO

LAGO

Infraestrutura

urbana
Implantar Boca de lobo

Infraestrutura

urbana

Aumentar a capacidade de escoamento
de águas pluviais na Rua Pato Branco
proximidades da Rua Céu Azul e Nova
Santa Rosa.

CENTRO Segurança Educação Ampliar a educação em tempo integral Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

NEVA Trânsito

Ampliar o número de semáforos

inteligentes para veículos e
pedestres

FLORESTA
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

AUMENTO DA VERBA DESTINA AO

BASQUETEBOL CASCAVELENSE

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Quadra para o Basquete de Cascavel
Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas

PARQUE

VERDE
Educação Saúde Ampliar quadro de profissionais

Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas

MARIA LUIZA
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e
adolescentes

Cultura, esporte e
lazer

Mais recursos aos projetos.

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e

lazer
Quadra para o basquete de Cascavel

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e
lazer

Quadra para o basquete de Cascavel

UNIVERSITÁRIO Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Construir CMEIS/Escolas Segurança Ampliar as rondas nos bairros

COQUEIRAL
Cultura, esporte
e lazer

COQUEIRAL
Cultura, esporte
e lazer

Saúde Ampliar quadro de profissionais Meio Ambiente Ampliar o programa Bem Estar Animal

COQUEIRAL Segurança
Desenvolvimento

econômico

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

Saúde Construir novas unidades



monopólio.

UNIVERSITÁRIO
Infraestrutura

urbana

aumento das cíclovjas(ex: Carlos
gomes) para desafogar o
transporte coletivo nos horários
de pico...

Cultura, esporte e
lazer

fomentar a realização de eventos
esportivos(caminhadas, ciclo turismo,

tomeios, 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 saúde para todos

Saúde

criação de um cadastro "cidadão
cascavelense???? onde poderia se criar um
cartão 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 ...

PQ. SÃO PAULO Trânsito

Implantação de mão única/binário
na rua general Osório até a pio
12/Epitácio pessoa

ESMERALDA Educação
Aumentar o salário dos

professores padrão 8h
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.

Assistência Social

Investir no quadro de funcionários e na assistência

de saúde mental dos mesmos, para que possa
ocorrer um atendimento humanizado sem

esgotamento mental dos profissionais.

CENTRO Educação
Ampliar a educação em tempo
integral

Infraestrutura

urbana

Ampliar a Avenida Brasil até o
Contorno Oeste (4 pistas cada lado).

Cultura, esporte e
lazer

Construir Centro Poiíesportivo no Bairro Cancelli.

BRAZMADEIRA
Cultura, esporte
e lazer

Implantar escolinhas para
crianças e adolescentes

Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e
adolescentes

Saúde Construir novas unidades

PACAEMBÚ Segurança
Implantar Base de Apoio da
Guarda nos bairros

Iluminação Realizar troca de Lâmpadas Saneamento Realizar manutenção nas fontes e nascentes

CANADÁ Meio Ambiente

Plantio de uma arvore em frente

de cada Imóvel, estando essa
obrigatoriedade amarrada a

liberação do habite-se.

Infraestrutura

urbana
Construir calçadas Saúde

Ter em cada Posto de Saúde ao menos 02

clínicos, um pediatra, um ginecologista e um
dentista.

PQ, SÃO PAULO Trânsito
Ampliação da largura da rua, e
Implantação de lombada.

Trânsito Realizar pinturas viárias

CENTRO
Assistência

Social

Desenvolvimento

econômico

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

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

SANTA

FELICIDADE

infraestrutura

urbana

CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
NA BR277 / PARQUE SAO

PAULO

Desenvolvimento

econômico

Ampliar 0 Programa de Crédito
Facilitado

Meio Ambiente
CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NA
REGIÃO SUL 1

/p-



CASCAVEL

VELHO

Assistência

Social

Cultura, esporte e
lazer

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

Trânsito
Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos
bairros

ESMERALDA Iluminação Ampliar a extensão de rede

MARIA LUIZA Trânsito

Instalar lombada elevada em

frente ao numero 565, pois o
redutor (radar) é fictício. Trânsito
intenso dificulta travessia dos

pedestres e por ser salda de
garagens alimenta 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.

Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

COQUEIRAL Educação
Ampliar a educação em tempo
integral

Desenvolvimento

econômico
Construir Barracões Industriais Meio Ambiente

Intensificar a fiscalização de queimadas, lotes com
mato alto e entulhos.

BRAZMADEIRA Educação Reformar CMEIS/Escolas
Cultura, esporte e
lazer

Apoio aos atletas cascavelenses, 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
cascavelenses, como é o caso do

muav thai e do kickboxing.

Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e adolescentes

RECANTO

TROPICAL
Turismo

Criar novos equipamentos
turísticos

Segurança Ampliar as rondas nos bairros Saúde Ampliar quadro de profissionais

ALTO ALEGRE Saúde Ampliar quadro de profissionais Saúde Ampliar quadro de profissionais Saúde Ampliar quadro de profissionais

ESMERALDA Iluminação

Trocar reatores, porque não
adianta trocar a lâmpada se o

defeito permanece com dois ou
trés dias em diante.

Saúde
Adequar a acessibilidade das unidades
de saúde

Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais

CENTRO
Infraestrutura

urbana

Recompor vias estruturais tais

como R. Paraná, Antonina, Minas
Gerais, Erechim

Melo Ambiente Realizar poda de árvores Iluminação Realizar troca de Lâmpadas

PQ. SÃO PAULO Meio Ambiente
Readequação da estrada rural
localizada na LINHA SANEPAR

Turismo

Readequara 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

Educação Reformar CMEIS/Escolas



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.

SANTA CRUZ Melo Ambiente

Readequação da estrada rural
Linha Sanepar localizada na
Zona Rural

Turismo

Área que tem potencial turístico devido
ao trafego intenso de ciclistas e bem c
e outras

Educação Reformar CMEIS/Escolas

MORUMBt Segurança
Infraestrutura

urbana
Construir calçadas Saúde Construir novas unidades

BRAZMADEIRA Educação

SANTA

FELICIDADE
Melo Ambiente

Readequação da Linha Rural
Sanepar / Linha Limberger

Turismo

Readequação da Linha Rural Sanepar /
Linha Limberger devido ás más
condições.

Educação Escola Romilda Ludwig Wiebbeling

14 DE

NOVEMBRO
Melo Ambiente

REESTRUTURAÇÃO DE
ESTRADA RURAL: LINHA

SANEPAR/LIMBERGER

PRECISA SER READEQUADA,
DE MANUTENÇÃO, POIS ESTÁ
INTRANSITÁVEL.

Meio Ambiente

REESTRUTURAÇÃO/MANUTENÇÃO
DA ESTRADA RURAL LINHA

SANEPAR/LIMBERGER, POIS ESTÁ
INTRANSITÁVEL.

Trânsito

REESTRUTURAÇÃO/MANUTENÇÃO DA
ESTRADA RURAL LINHA

SANEPAR/LIMBERGER, POIS ESTÁ
INTRANSITÁVEL.

SANTA

FELICIDADE
Melo Ambiente

Melhoria na estrada rural linha

Sanepar/linha Limberger/14 de
novembro

Turismo

Melhoria em estrada rural linha

Sanepar/ linha Limberger/14 de
novembro

Saneamento
Mais cuidado com os depósitos de esgoto e
fiscalização do descarte só mesmo nos rios

CANCELLI Iluminação
Realizar a troca de lâmpadas e
ampliar a extensão de rede

Transporte
Coletivo

Ampliar horários e itinerários das linhas
de ônibus

Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

SÃO
CRISTÓVÃO

Saúde
REALIZAR ATENDIMENTO VIA

AGENDAMENTE TELEFÔNICO
Segurança

Implantar Base de Apoio da Guarda

nos bairros
Trânsito Realizar pinturas viárias

PARQUE

VERDE
Saúde

Construir novas unidades de

saúde
Educação Construir CMEIS/Escolas Saúde Ampliar quadro de profissionais

ESMERALDA Melo Ambiente

Reestruturar o sistema municipal
de Coleta Seletiva, com Inclusão

dos catâdores e das Associações
e cooperativas.

Assistência Social

Desenvolver ações de apoio aos
empreendimentos econômicos,
solidários, principalmente as
organizações já constituídas, como
Associates e Cooperativas de
Catadores.

Desenvolvimento

econômico

Desenvolver programa para construção de
barracões populares, para implantação de
empresas sociais e solidárias, com o objetivo de
geração de trabalho e renda, como por exemplo,

as Associações e Cooperativas.



RECANTO

TROPICAL
Trânsito Realizar pinturas viárias

Cultura, esporte e

lazer
Construir Campos de Futebol

infraestrutura

urbana
Construir calçadas

14 DE

NOVEMBRO

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Saúde

Adequar a acessibilidade das unidades
de saúde

Educação Ampliar a educação em tempo integral

NEVA Saúde

Agilizar Processos de Análise no
setor de vigilância Sanitária,
contratar mais profissionais para
analisar os projetos.

MARIA LUIZA
Infraestrutura

urbana
Construir calçadas

Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Poliesportivas Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

SANTA CRUZ Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Construir CMEIS/Escolas Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

COUNTRY
Transporte
Coletivo

Ampliar horários e itinerários de
ônibus

Segurança Ampliar as rondas nos bairros Iluminação Realizar troca de Lâmpadas

MARIA LUIZA Saúde
Construir novas unidades de

saúde

Infraestrutura

urbana

Revitalização da Avenida Carlos
Gomes

Desenvolvimento

econômico

Regularização por credenciamento ou
chamamento público a cedência de local publico
que hoje funciona o camelô anexo a ACESC

SAO
CRISTÓVÃO

Trânsito

Instalação de semáforo na rua
jacarezinho próximo ao mercado
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 ônibus para o
centro, sem paqar nova passagem.

Saúde
Ampliar o número de consultas nos postos de

saúde.

14 DE

NOVEMBRO

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Meio Ambiente

Além de ampliar o programa de bem
estar animal, fiscalizar o abandono de
animais e descarte de lixo em lugar

impróprio.

Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

CENTRO Saúde Ampliar quadro de profissionais Segurança
Implantar Base de Apoio da Guarda
nos bairros

CENTRO Segurança Ampliar as rondas nos baimos
Desenvolvimento

econômico

Realizar a destínação de terrenos á
empresas

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

CANCELLI Educação
Ampliar a educação em tempo
integral

Saúde
Adequar a acessibilidade das unidades
de saúde

t



CENTRO Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação
servidores capacitados e
comprometidos

Desenvolvimento

econômico
Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

CENTRO Educação
Ampliar a educação em tempo
integral

Segurança Ampliar as rondas nos bairros Saúde
Treinamento , equipamentos e melhores
condições para o exercício da profissão.

SANTOS

DUMONT
Educação Construir CMEIS/Escolas Segurança

Implantar Base de Apoio da Guarda
nos bairros

Saneamento Realizar manutenção nas fontes e nascentes

NEVA
Transporte
Coletivo

Reduzir atrasos e superlotação
do ônibus

infraestrutura

urbana

0 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.

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 tomam as cidades caminháveis. A tendência

mundial é diminuir o automóvel no centro da

cidade, num ralo de 1 Km.

SANTA CRUZ
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência Inter geracíonal
Educação Reformar CMEIS/Escolas Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

NEVA Educação Reformar CMEIS/Escolas Saúde Ampliar quadro de profissionais
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

ESMERALDA
Transporte
Coletivo

Reduzir atrasos e superlotação
do ônibus

SANTA

FELICIDADE
Saúde

Adequar a acessibilidade das

unidades de saúde

Cultura, esporte e
lazer

Implantar um parque linear unindo Sta
felicidade, Jardim União, Nova Cidade
e Itapuã

Segurança Implantar Base de Apoio da Guarda nos bairros

COUNTRY Educação Reformar CMEIS/Escolas Saúde Construir novas unidades Saúde Construir novas unidades

PARQUE

VERDE
Segurança Ampliar as rondas nos bairros Meio Ambiente Produção de Energia Renovável

Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e adolescentes

CANADÁ Educação Construir CMEIS/Escolas
Infraestrutura

urbana
Construir calçadas

UNIVERSITÁRIO Trânsito Realizar pinturas viárias

SANTA

FELICIDADE
Trânsito Realizar pinturas viárias Segurança

Implantar Base de Apoio da Guarda
nos bairros

Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários das linhas de ônibus

RECANTO

TROPICAL

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis Melo Ambiente
Intensificar a fiscalização de queimadas, lotes com
mato alto e entulhos.

RECANTO

TROPICAL

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Segurança Ampliar as rondas nos bairros

Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis .—.

í
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PARQUE

VERDE
Meio Ambiente

Realizar a limpeza e despoluiçâo
do Córrego Bezerra para revolver
0 problema do mau cheiro quase
diário.

Infraestrutura

urbana
Construir calçadas Trânsito

Ampliar a fiscalização a condutores infratores nos
bairros

RECANTO

TROPICAL

Desenvolvimento

econômico

Ampliar o Programa de Crédito
Facilitado

Desenvolvimento

econômico

Realizar a destinação de terrenos á
empresas

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

ALTO ALEGRE Segurança
Desenvolvimento

econômico

Realizar a destinação de terrenos à
empresas

Trânsito Realizar pinturas viárias

RECANTO

TROPICAL
Iluminação Realizar troca de Lâmpadas Meio Ambiente

Conscientizar as pessoas na

separação correta do lixo.
Trânsito Realizar pinturas viárias

RECANTO

TROPICAL

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Iluminação Realizar troca de Lâmpadas

Cultura, esporte e
lazer

Implantar Academias ao ar livre

SANTA CRUZ Saneamento
Realizar manutenção nas fontes
e nascentes

Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Ampliar a educação em tempo integral

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

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

COQUEIRAL Saúde
Adequar a acessibilidade das
unidades de saúde

Educação Ampliar a educação em tempo integral

PACAEMBÚ Mero Ambiente

Intensificar a fiscalização de
queimadas, lotes com mato alto e
entulhos.

Meio Ambiente

AREA DA PARTE DEBAIXO DO LAGO

PRECISA DE ROÇADA NA AREA
ALAGADA ONDE ACUMULA

TRONCOS DE ARVORES SECOS E

MATA NAO NATIVA EM AREA QUE

BEM COMPORTARIA UM SEGUNDO

LAGO DE FORMA A POSSIBILITAR

VISÃO, SEGUFiANÇA E AMPLITUDE
A ÁREA EM TORNO DA ÁREA QUE
HOJE SÓ É UM BANHADO E

ESCONDERIJO DE MELIANTES.

Trânsito
RECAPE ASFÁLTICO E REVITALIZAÇÃO DA
AVENIDA ROCHA POMBO.

14 DE

NOVEMBRO
Educação

Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e
adolescentes

Saúde Ampliar quadro de profissionais

UNIVERSITÁRIO Trânsito

Ampliar o número de semáforos
inteligentes para veículos e
pedestres

Cultura, esporte e
lazer

Parque Ambiental na região do Santa

Felicidade que estava previsto no PDl,
porem não foi executado.

ESMERALDA
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro
de Convivência Inter geracional

Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de
Convivência Inter geracional

Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Inter geracional

14 DE

NOVEMBRO

Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro
de Convivência Inter geracional

Assistência Social
Construir CRAS, CREAS. Centro de

Convivência Inter geracional
Assistência Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de Convlvênda
Inter geracional



CANCELLI
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro
de Convivência Inter geracional

Assistência Social
Ampliação da equipe técnica do CRAS
Já existente.

Assistência Social

Reformar geral do CRAS Cancelli, que, desde sua
inauguração, funciona num salão. 0 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 á Unidade.

PIONEIROS

CATARINENSES

Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro
de Convivência Inter geracional

Assistência Social
Construir CRAS, CREAS, Centro de

Convivência Inter geracional
Assistência Social

Construir CRAS. CREAS, Centro de Convivência
Inter geracional

ALTO ALEGRE
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência Inter geracional
Assistência Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de

Convivência Inter geracional
Assistência Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência

Inter geracional

PACAEMBÚ
Assistência

Social

Cobertura da quadra
Poliesportiva do CCI Cascavel
Velho

Assistência Social
Contratação de mais oficineiros e
equipe para o CCl Cascavel Velho

Assistência Social
Construção de salas externas anexo a quadra
para ampliar o atendimento do CCl

FLORESTA
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência Inter geracional
Educação Ampliar a educação em tempo Integral

Cultura, esporte e
lazer

Implantar escolinhas para crianças e adolescentes

PARQUE

VERDE

Assistência

Social

Ampliar estrutura física do CEU
com novo bloco criando uma

cozinha, refeitório, salas de

atendimento ás crianças, sala de
atendimento técnico, recepção e
banheiros.

Assistência Social

Ampliação da equipe técnica do CEU
(centro de convivência) com contração
de psicólogo, agente administrativo,
motorista e educadores sociais

Assistência Social

aquisição de veiculo modelo van para a unidade
de centro de convivência CEU para transporte dos
usuários a atividades externas

ALTO ALEGRE
Assistência

Social

Construir CRAS. CREAS, Centro

de Convivência Inter geracional
Assistência Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de

Convivência inter geracional
Assistência Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de Convivência
Inter geracional

CENTRO Saúde Ampliar quadro de profissionais Assistência Social
Contratação de equipe mínima para os
Serviços da Proteção Social Básica

Assistência Social

Construção de CCl para atendimento dos usuários
residentes nos bairros Parque São Paulo, Neva,
Maria Luiza e Centro

SANTA

FELICIDADE

Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência Inter geracional
Assistência Social Ampliação de espaços

Cultura, esporte e
lazer

Construir Quadras Pollesportivas

PARQUE

VERDE

Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência Inter geracional

FLORESTA
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência Inter geracional
Educação Ampliar a educação em tempo integral Saúde As três opções

PQ. SÃO PAULO
Cultura, esporte
e lazer

Cultura, esporte e

lazer
Realizar Festivais Assistência Social Implantar novos Restaurantes Populares

CANCELLI
Assistência

Social

Construir cobertura na quadra do

CCl Cascavel Velho
Assistência Social

Maior carga horaria de ofic
ineiros

CASCAVEL

VELHO

Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro
de Convivência Inter geracional

Assistência Social
Implantar novos Restaurantes
Populares

Assistência Social Cobrir a quadra de futsal do CCl - Cascavel Velho



FLORESTA Trânsito Lombadas urgente.
Cultura, esporte e
lazer

Concordo com todas as opções acima,
devendo incluir dinâmicas pra adultos e
idosos

Saúde Adequar a acessibilidade das unidades de saúde

CENTRO
Cultura, esporte
e lazer

FLORESTA
Assistência

Social

Construir ORAS, CREAS, Centro
de Convivência Intergeracional

Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis

CENTRO
Infraestrutura

urbana

Revitalizar a praça em frente á
Distribuição de alimentação
escolar municipal, localizada
entre as Ruas mato Grosso e

Avenida Píquíri.

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.

Assistência Social

Além das geladeiras solidárias, ao lado,
implementar o acesso a um micro-ondas ou outro

aparelho para aquecimento da alimentação.

ALTO ALEGRE
Assistência

Social

Reaiizar melhorias, adequações,
reformas e ampliação dos
espaços existentes.

Cultura, esporte e
lazer

Todas as opções anteriores.
Desenvolvimento

econômico
Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

PARQUE

VERDE

Assistência

Social

Construção da quadra coberta,
cerca e calçadas no entorno do

Eureca Santa Cruz, e demais
reformas necessárias na

estrutura existente.

Cultura, esporte e
lazer

Reaiizar Festivais Meio Ambiente Reaiizar limpeza e roçadas em áreas públicas

ESMERALDA
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência inter geracionai
Assistência Social

Contratação de profissionais para os
serviços da proteção social básica

Assistência Social
Destinação de recursos para melhorias nos
serviços da Assistência Social

INTERLAGOS
Assistência

Social

Cobertura, vestiários e
aquecimento da Piscina no

Centro da Juventude Prof. Jomar

Viera Rocha

Assistência Social

Construção de uma pista skate no
Centro da Juventude Professor Jomar

Vieira Rocha

Assistência Social
Fechamento lateral quadra de esporte do Centro
da Juventude Professor Jomar Viera Rocha

PARQUE

VERDE
Saúde

Construir novas unidades de

saúde
Educação Ampliar a educação em tempo integral Transporte Coletivo

Reduzir atrasos e superlotação no transporte
coletivo

PACAEMBÚ
Assistência

Social

Profissional de esporte no CCi
cvel velho em tempo integrai

Assistência Social
Escoiinha de futsal a noite para
comunidade no cci cascavel velho

FLORESTA
Assistência

Social

Construir CRAS. CREAS. Centro

de Convivência Inter geracionai
Educação Reformar CMEIS/Escoias

FLORESTA
Cultura, esporte

e lazer

Centro de convivência idoso

crianças adolescentes adultos
Cultura, esporte e
lazer

implantar escoiinhas para crianças e
adolescentes

CASCAVEL

VELHO

Assistência

Social

Cobertura da quadra com sala
em anexo no CCI Cascavel Velho

Assistência Social
Orientador Fisico em tempo integrai no
CCI Cascavel Velho

Assistência Social
Aumento da carga horária dos oficineiros no CCI
cascavel velho

UNIVERSITÁRIO
Assistência

Social
cobertura das quadras de esporte Assistência Social

Cobertura da quadra de esportes para
do CCi Cascavel Velho

Assistência Social Toldo na pista de skate do CCI Cascavel Velho



CASCAVEL

VELHO

Assistência

Social

Cobertura da quadra de esporte

no CCI cascavel velho
Assistência Social

Toldo na pista de skate no CCI do
cascavel velho

Assistência Social
Aumento do salário dos orientadores sociais,
condições melhores

BRASÍLIA
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência inter geracionai
Saúde Ampliar quadro de profissionais Segurança Implantar Base de ̂ oio da Guarda nos bairros

JUVINÓPOLIS
Assistência

Social

Construção de Centro de
Convivência Inter geracionai no
Distrito ou em Distrito vizinho (Rio
do Saito), a fím de atender

demandas existentes no território

e nos territórios vizinhos.

Assistência Social

Viabilizar transporte coletivo gratuito
para que os usuários do território rurai
possam participar das atividades
realizadas pelo município tanto na zona
rurai quanto na zona urbana.

Desenvolvimento

econômico

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

INTERLAGOS
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS. Centro

de Convivência inter geracionai

CANCELLI
Cultura, esporte
e lazer

Centro de convivência para as
crianças e adoiescentes, com
oficinas recreativas e momentos

que eles possam se desenvolver
interpessoalmente e conviver em
grupo.

SÂO JOAO DO
OESTE

Assistência

Social

Construir CRAS , semeia, hortas

comunitária, centro de

convivência Inter geracionais
Assistência Social

Construir CRAS, Cmei, centro de

convivência
Transporte Coletivo Ampliar horários e itinerários das linhas de ônibus

COQUEIRAL
Assistência

Social

Construir CRAS, CREAS, Centro

de Convivência inter geracionai
Assistência Social

Implantar novos Restaurantes
Populares

Assistência Social Contratar equipes para a Proteção Social Básica.

FLORESTA Educação
Ampliar a educação em tempo
integral

Educação CCI Saúde Ampiiar quadro de profissionais

JUVINÓPOLIS
Transporte
Coletivo

Ampliar horários e itinerários de
ônibus

Cultura, esporte e
lazer

Construção de espaços que ofereçam
atividades esportivas, culturais e

recreativas para a população residente
no território rurai

Assistência Social

Ampiiar a equipe do CRAS Volante para
atendimento da popuiação residente em todo o
território rural.

DIAMANTE
Assistência

Social

Ampiiação de equipes de eras e
serviço de convivência no
território rural de forma gerai.

Cultura, esporte e
lazer

Ccj e economia solidária no território
rural

CANCELLI
Cultura, esporte
e lazer

Cobertura da quadra do CCi

Cascavei Velho

Cultura, esporte e
lazer

Realizar Festivais Iluminação Realizar troca de Lâmpadas

FLORESTA
Cultura, esporte
e lazer

CCI Segurança
Implantar Base de Apoio da Guarda
nos bairros

Educação Ampliar a educação em tempo integral

SANTA CRUZ
Assistência

Social

Reforma do Centro de

Convivência Eureca II

Infraestrutura

urbana

Construir Calçadas e cercas em volta
do prédio do Eureca ii

Cultura, esporte e
lazer

Construir quadra poliesportiva no Eureca il. sendo
que esse pedido pela população é feita a muitos
anos.

SANTA

FELICIDADE
Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Ampliar a educação em tempo integral

Cultura, esporte e
lazer

fazer parque ecológico com pista de caminhada
na região do rio que corta os bairros Santa
Felicidade e Nova Cidade / ~ \



SÃO
CRISTÓVÃO

Infraestrutura

urbana

CRIAR BINARIOSQUE
FACILITEM 0 FLUXO DE

VElCULOS NAS PARALELAS
DAAV, BRASIL

Turismo Criar novos equipamentos turísticos Educação Ampliar a educação em tempo integral

SANTA

FELICIDADE

Desenvolvimento

econômico
Lazer e esportes

CENTRO Saúde
Construir novas unidades de

saúde

Cultura, esporte e
lazer

Realizar Festivais
Desenvolvimento

econômico
Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

SANTA CRUZ Meio Ambiente
Ampliar o programa Bem Estar
Animal

Infraestrutura

urbana
Implantar Boca de lobo Educação Colégio Estadual de ensino técnicos público

PIONEIROS

CATARINENSES
Educação Segurança

parceria para instalação câmeras de
monitoramento , utilizando central de
monitoramento da guarda central ,
possibilidade de os bairros envolvidos
providenciar veiculo oferecer a Policia
Militar e esta destinar 2 policiais para
ronda e Ponto Base no Bairro em ponto
estratégico a qual ja tenho estudo
elaborado de custo e colaboração da
própria comunidade , precisando

apenas após logístico do município e
comando Polícia Militar

Desenvolvimento

econômico

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 município, fazer através
de acordos com as empresas localizadas no bairro
, afim que quando necessário for selecionarem

para quadros de seus colaboradores vagas para
moradores do bairro onde a empresas está
localizada , empresa economiza vale transporte , e

moradores ficam perto de suas casas!

PQ. SÃO PAULO
Infraestrutura

urbana
limpeza das nossas ruas Saúde Ampliar quadro de profissionais

SÃO
CRISTÓVÃO

Trânsito

Ampliar o número de semáforos
inteligentes para veículos e
pedestres

Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias Trânsito

Ampliar o número de semáforos inteligentes para
veículos e pedestres

REGIÃO DO

LAGO
Meio Ambiente

Instalação de lixeiras em mais
locais

Segurança Ampliar quadro efetivo de profissionais
infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

CANCELLI
Transporte
Coletivo

Ampliar horários e itinerários de
ônibus

Saúde Ampliar quadro de profissionais Educação Ampliar a educação em tempo integral

SANTA CRUZ Meio Ambiente

Instalação de Lixeiras nas
calçadas principalmente nas mas
do centro da cidade.

Trânsito Realizar pinturas viárias
Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis

CENTRO
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

Infraestrutura

urbana
Constmir calçadas Segurança Ampliar as rondas nos bairros

CANCELLI Saúde Ampliar quadro de profissionais Saúde
Adequar a acessibilidade das unidades
de saúde

Saúde Construir novas unidades

PARQUE

VERDE
Saúde Ampliar quadro de profissionais Assistôncla Social

Construir CRAS, CREAS, Centro de
Convivência Intergeracional

Educação Construir CMEiS/Escolas



CENTRO
infraestrutura

urbana

Revitalização da Av Carlos
Gomes

Infraestrutura

urbana
Rev

CENTRO Turismo
Dar apoio a eventos e/ou criar
novos eventos

Cultura, esporte e
lazer

Alinhado ao Turismo e cultura. A

criação de uma rota de Turismo Rural,
desbravando nossas belezas, culturas

e comidas típicas seria ótimo!

Saúde Construir novas unidades

CENTRO Melo Ambiente

Obrigar que as calcadas sejam
transitáveis (inclusive
cadeirantes)

Infraestrutura

urbana

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

Cultura, esporte e
lazer

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

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.

Cultura, esporte e
lazer

Realizar Festivais Educação

Incentivar a divulgação de empregos meio periodo
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.

CANADÁ
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis
Desenvolvimento

econômico
Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

INTERLAGOS Saúde Ampliar quadro de profissionais
Infraestrutura

urbana
Realizar pavimentação em vias

COQUEIRAL
Cultura, esporte
elazer

Construir Quadras Poiiesportivas Iluminação Realizar troca de Lâmpadas Educação Ampliar a educação em tempo integral

CENTRO
infraestrutura

urbana
Construir calçadas

Infraestrutura

urbana
Implantar Boca de lobo Iluminação Realizar troca de Lâmpadas

ALTO ALEGRE Segurança
Implantar Base de Apoio da
Guarda nos bairros

Meio Ambiente

Fiscalizar o corte de árvores de

maneira irregular, além de aumentara
arborização na rua Cuiabá

Iluminação Ampliar a extensão de rede

COUNTRY
infraestrutura

urbana

Ciclo faixa, na nja Carlos Gomes

da Avenida Brasil até a Unioeste
Saneamento

Aterro Sanitário aproveitamento do
potencial energético CH4 - metano

Turismo Turismo Rural fomentar e fazer gestão

CENTRO
Desenvolvimento

econômico

Realizar a destinação de terrenos
à empresas

Educação Ampliar a educação em tempo integral
Infraestrutura

urbana
Outros...

CENTRO
Desenvolvimento

econômico

Ampliar o Programa de Crédito
Facilitado

Educação Reformar CMEIS/Escolas

CANCELLI Educação Construir CMEIS/Escolas
Cultura, esporte e
lazer

Construir Parques Infantis Segurança Ampliar as rondas nos bairros

COQUEIRAL
Cultura, esporte
e lazer

Realizar Festivais Meio Ambiente Ampliar o programa Bem Estar Animal
Desenvolvimento

econômico
Ampliar o Programa de Crédito Facilitado

REGIÃO DO

LAGO
Meio Ambiente

PLANTIO E MANUTENÇÃO DE
ÁRVORES

Infraestrutura

urbana
Construir calçadas Trânsito

>

Realizar pinturas viárias ^ - ̂


