
REGIONAL BAIRRO NOVO  

• Quadra coberta na Escola Municipal Prof Carmem Salomão Teixeira 

• Políticas de diversidade sexual 

• Quadra sintética, quadra de vôlei, balança e um giratório para crianças na 

Praça Levi Mares Cavalim de Souza. 

• Quadra de esportes para Moradias Profeta - Umbará 

• Revitalização e iluminação do campo ao lado do Colégio Benedicto João 

Cordeiro 

• Pista de caminhada ligando as margens da Silvio Corazza, Rua Antônio 

José Bonato e Rua Alexandro Glenski 

• Revitalização do Parque Linear do Xapinhal 

• Melhoria na cancha de esportes do campo cerrado 

• Melhorias na praça Vila Tecnológica 

• Rede wifi para o Clube da Gente e para o Ginásio do Bairro Novo 

• Câmeras para ruas e espaços públicos - Segurança 

• Mais efetivo de guardas municipais nas ruas e praças 

• Construção unidade de saúde - Umbará 

• Implantação de asfalto sobre saibro na Rua Pedro Pilato 

• Formação cultural e artística  

• Expansão do atendimento - CMEIs 

• Novas unidades - CMEIs 

• Projetos para acelerar a regularização fundiária  

• Conservação e manutenção dos equipamentos de esporte e lazer - Smelj 

• Campanhas e projetos para incentivo à prática de atividade física, lazer e 

recreação  

• Campanhas e projetos para incentivo à prática de atividade esportiva  

• Expansão do atendimento – Segurança 

• Viaturas (carros e motos) - Segurança  

• Contratação de guardas municipais – Segurança 

• Aumentar monitoramento da Guarda Municipal 

• Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde 

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes  

• Horta comunitária no Futurama 

• Binário na Izaac Ferreira da Cruz, incluindo calçada para pedestres 

• Horta comunitária no Ganchinho 



REGIONAL BOA VISTA  

• Cras no Santa Cândida 

• Construção em alvenaria da Escola Municipal Duílio Calderari 

• Ampliar os projetos de arborização  

• Revitalização da cancha do Conjunto Bracatinga 

• Aumentar vazão de águas pluviais na travessia Brigadeiro Arthur Carlos 

Peralta 

• Contenção do rio entre Av. São João e Av. Paraná 

• Reciclagem da Rua Epaminondas Santos 

• Pavimentação alternativa da Rua Arthur Ramos próximo à Estrada da 

Graciosa 

• Pavimentação alternativa da rua Angelo Breseguello 

• Programação cultural gratuita 

• Novas unidades de hortas urbanas 

• Expansão do atendimento - CMEIs 

• Abertura de turmas - escolas municipais 

• Reformas e manutenções das instalações - CMEIs 

• Melhorias no sistema de iluminação pública, eficientização com troca para 

luminárias em led 

• Expansão do atendimento - Guarda Municipal 

• Lombada na Estrada da Graciosa próximo ao número 639 

• Melhoria do fluxo de trânsito na Cruz do Pilarzinho 

• Profissionais em número suficiente para atendimento à população - Saúde 

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Reciclagem da Rua Theodoro Gbur 

• Reciclagem da Rua Francisco Albizu e José Gulin no Conjunto Solar 

• Reciclagem da Rua Luiza Veroni Piccolli 

• Fresagem e recape da Rua Nicarágua 

• Pavimentação alternativa da Rua Rio Jari esquina com Antônio Cândido 

Cavalin 

• Fresagem e recape da Rua Monteiro Tourinho 

• Reciclagem da Rua Santo Celestino Coleto 

• Reciclagem da Rua Rio Jaguaribe 

• Reciclagem da Rua Ovídio Garcez 

• Reciclagem da Rua Marques de Abrantes 



REGIONAL BOQUEIRÃO  

• Regularização da Vila Pantanal 

• Ecoponto no bairro Xaxim 

• Contenção e limpeza no Ribeirão dos Padilhas 

• Limpeza do Bosque das Araucárias 

• Revitalização da Praça Agostinho Legrós 

• Nova iluminação no Parque Náutico 

• Melhorar a iluminação na Rua das Carmelitas 

• Melhorar a iluminação na Rua David Tows 

• Melhorar a iluminação na Praça Recanto dos Eucaliptos 

• Melhorar a iluminação da Rua Paulo Setubal 

• Implantação de câmeras de monitoramento em vias públicas – Guarda 

Municipal 

• Binário da Rua Professor João Soares Barcelos com Rua Oliveira Viana 

• Binário da Rua Cel Luiz José dos Santos com a Rua Salvador Ferrante 

• Instalação de semáforo na esquina da Rua das Carmelitas com a Rua 

Cleto da Silva 

• Reciclagem da Rua Diogo Mugiatti 

• Reciclagem/fresagem e recape da Rua David Tows 

• Reciclagem da Rua Pastor Carlos Frank 

• Reciclagem/fresagem e recape da Rua Willian Booth 

• Formação cultural e artística 

• Novas unidades de hortas urbanas 

• Viaturas (carros e motos) - Guarda Municipal 

• Módulos da Guarda Municipal 

• Profissionais em número suficiente para atendimento à população - Saúde  

• Aumentar a pauta de produtos da agricultura familiar nos Armazéns da 

Família  

• Realizar o diagnóstico de área para viabilizar a regularização fundiária 

• Revitalização da praça entre as ruas Maestro Carlos Frank e Pastor 

Antônio Polito 

• Galeria de águas pluviais na Rua Humberto Ciccarino 

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Ponte na Rua Leópolis  

• Ponte na Rua O Brasil para Cristo 



REGIONAL CAJURU 

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Regularização da Vila Menino Jesus 

• Revitalização da Praça Tsunessaburo Makiguti 

• Revitalização da Praça Centro Norte, ao lado do Centro de Esporte e Lazer 

da Vila Oficinas 

• Revitalização da Praça Mansueden dos Santos Prudente 

• Implantação de muro gabião no córrego da Rua Dr Estevam Ribeiro de 

Souza Neto, entre as ruas Luiz França e Antônio Meirelles Sobrinho 

• Revitalização do Centro de Esportes e Lazer Vila Oficinas 

• Instalação de câmera de segurança nas principais vias de trânsito – 

Guarda Municipal 

• Guardas municipais nas saídas e entradas das escolas municipais 

• Implantação de faixa elevada na Avenida Pref. Mauricio Fruet, próximo ao 

tubo Germânia. 

• Implantação de lombada na rua Pedro Violani, entre a Rua Dante Melara e 

a Rua Isauro Trinco 

• Implantação de lombada na Rua Antônio Meirelles Sobrinho, quase 

esquina com Rua Dr Estevam Ribeiro de Souza Neto 

• Implantação de lombada na Rua Antônio Moreira Lopes, próximo à Rua 

Raimundo Morbis. 

• Contratação de mais profissionais da saúde 

• Melhoria nas unidades básicas de saúde 

• Pavimentação alternativa na Rua Olga Mazepa de Paula 

• Reciclagem Rua Targino da Silva 

• Reciclagem Rua Câmara Junior 

• Novas unidades de hortas 

• Formação cultural e artística 

• Aumento dos programas sociais 

• Iluminação na Av Florianópolis 

• Módulos da Guarda Municipal 

• Viaturas (carros e motos) - Guarda Municipal 

• Implantação de lombada na Rua Francisco Mota Machado próximo ao 

Grupo Escolar República do Uruguai e Colégio Maria Aguiar Teixeira 

• Mais cursos para os jovens 



• Sinalização e organização da travessia da linha do trem, para carros e 

pedestres 

• Faixa elevada para pedestres em frente ao Mercado Tok Super - Rua 

Delegado Leopoldo Belckzak 

• Estudo sobre proibição de retorno na lateral do Hotel Bristol, na marginal 

da Av das Torres 

• Redução da orelha na Rua Osmário de Lima com a Rua Nivaldo Braga 

 

REGIONAL CIC 

• Novas unidades de hortas comunitárias 

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Fortalecer o atendimento e acompanhamento social à famílias em 

vulnerabilidade 

• Qualificar equipes da assistência social 

• Mais quadras esportivas  

• Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde 

• Implantação de semáforo da esquina das ruas Robert Redzinski e Maria 

Homam Wisniewski 

• Reciclagem na Rua João Amaral de Almeida  

• Implantação de novas unidades de praças, parques e bosques 

• Reforma e ampliação das instalações de praças, parques e bosques 

• Melhorias no sistema de iluminação pública, eficientização com troca para 

luminárias em led 

• Análise de viabilidade técnica e/ou elaboração de projeto para 

contenção/erosão em margens de rios ou córregos 

• Ampliação de rede de iluminação em vias públicas 

• Implantação de novos pontos e modernização da iluminação pública 

• Contratação guardas municipais 

• Módulos móveis da guarda municipal 

• Instalação de redutores de velocidade 

• Instalação ou recuperação de sinalização vertical e horizontal 

• Cursos para adolescentes 

• Limpeza do Rio Barigui 

• Construção de espaço que possibilita a prática cultural 



• Espaço para exposição de artistas locais 

• Mais atividades culturais para crianças 

• Instalação de câmeras de segurança próximo às escolas - Guarda 

Municipal 

• Revitalização da Praça Vila São José 

• Ter mais acesso a teatro 

• Obras para impedir futuros alagamentos na Rua Haroldo Maravalhas 

• Limpeza do Ribeirão dos Miller 

• Revitalizar o Rio Barigui  

• Parceria com empresas promovendo trabalho para terceira idade 

 

REGIONAL FAZENDINHA-PORTÃO  

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Horta comunitária no Parolin 

• Horta comunitária, anexa do Armazém da Família Uberlândia 

• Reforma Laboratório Municipal Parolin 

• Instalação de playground na Praça Jardinete Vera Vargas  

• Revitalização na Praça Amir Raphael Mattei, pista de skate e iluminação 

• Revitalização da cancha do Jardim Santos Andrade 

• Implantação de cancha futebol sintético 

• Revitalização do campo Andorinhas - Rua Arthur M Franco 

• Barracão de reciclagem do Eco Cidadão 

• Monitoramento com câmeras nas áreas mais escuras - Guarda Municipal  

• Melhor atendimento nos postos de saúde 

• Vagas de estacionamento de 15 min na Av. Nossa Sra. Aparecida 

• Reciclagem da Rua Pedro Koschla 

• Revitalização da Rua Lamenha Lins 

• Reciclagem da Rua Arthur Mohr 

• Pavimentação alternativa na Rua Giacomo Santoro 

• Aumentar a pauta de produtos da agricultura familiar nos Armazéns da 

Família 

• Aumentar a pauta de produtos saudáveis nos Armazéns da Família 

• Promoção de estudos, projetos e ações de circulação de trânsito 

• Instalação de novos equipamentos semafóricos 



• Tirar as manilhas da beira do rio 

• Auxiliar empresas e comércio no período pós pandemia 

• Ação que ajude a fortalecer o comércio local 

• Melhor atendimento no Cras 

• Instalação de calçamento na área verde no Jardim Esplanada 

• Revitalização área linear do Rio Barigui 

• Mais políticas para as mulheres 

• Vaga para EstaR, em frente à loja de materiais médicos  

• Profissionais em número suficiente para atendimento à população - Saúde 

 

REGIONAL MATRIZ  

• Mais hortas comunitárias 

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Fiscalização dos ambulantes na Rua XV e entorno 

• Melhorar o atendimento do Cras 

• Muro de arrimo na Rua Manoel Severiano da Fonseca 

• Instalação de câmeras de segurança - Guarda Municipal 

• Contratação de mais médicos 

• Reciclagem da Rua Manoel Martins de Abreu 

• Fresagem e recape da Rua Euzébio da Mota 

• Programação cultural gratuita 

• Formação cultural e artística 

• Incentivo para projetos culturais 

• Programação cultural 

• Aprimorar o atendimento voltado para pessoa em situação de rua 

• Promover projetos e ações que oportunizem a superação das condições de 

vulnerabilidade dos indivíduos em situação de rua 

• Acesso a benefícios socioassistenciais disponibilizados para as famílias em 

situação de vulnerabilidade econômica 

• Aprimorar e promover projetos e ações voltados para atenção a 

adolescentes em medidas socioeducativas 

• Aprimorar o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica / 

intrafamiliar 

• Conservação e manutenção das instalações de praças, parques e bosques 



• Campanhas para enfrentamento das violências contra mulheres 

• Instalação de redutores de velocidade 

• Instalação ou recuperação de sinalização vertical e horizontal 

• Aumentar a pauta de produtos da agricultura familiar nos Armazéns da 

Família 

• Aumentar a pauta de produtos saudáveis nos Armazém da Família 

• Eventos culturais nas praças  

• Maior utilização do palco das ruínas de São Francisco 

• Mais cursos gratuitos 

• Investimento em infraestrutura e pessoal para as unidades mantidas na 

Fundação de Ação Social 

• Melhorias na iluminação das ruas do bairro Mercês 

• Revitalizar o parquinho na praça no final da Rua Dr Goulin 

 

REGIONAL PINHEIRINHO  

• Feira gastronômica na Rua da Cidadania do Pinheirinho 

• Entrada gratuita para o sacolão do Terminal do Pinheirinho. 

• Melhor estrutura para Cras Novo Mundo 

• Estudo de viabilidade para implantação do Farol de Inovação no Cei do 

Expedicionário 

• Biblioteca, toldo e quadra coberta para Escola Municipal Arapongas 

• Arborização das ruas 

• Sala de musculação na Rua da Cidadania do Pinheirinho 

• Travessia elevada em frente ou na lateral do mercado - Rua Aleixo Skraba 

• Reciclagem Rua Dr Francisco Soares 

• Reciclagem Rua Marechal Rondon 

• Reciclagem Rua Jaime Rodrigues da Rocha 

• Revitalização da Rua Paulo Engel  

• Reciclagem Rua Visconde do Serro Frio 

• Reciclagem Joaquim Simões 

• Formação cultural e artística 

• Programação cultural gratuita 

• Programação cultural 

• Aprimorar o atendimento voltado para pessoa em situação de rua 



• Profissionais em número suficiente para atendimento à população - Saúde 

• Novas unidades de hortas urbanas 

• Finalizar as obras na Henry Ford 

• Revitalização da Praça Zumbi dos Palmares 

• Instalação de câmeras de monitoramento – Guarda Municipal 

• Reciclagem da Rua José Ferreira Barros 

• Cursos para adolescentes como dança, ballet, música contemporânea, 

aulas de teatro 

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Arrumar as margem do Ribeirão dos Padilhas, na Rua Guarda Marinha 

Greenhalgh 

• Regularização da Vila Ulisses Guimarães 

• Relocação das famílias na beira do Rio Formosa  

• Melhorar a iluminação pública nos bairros 

 

REGIONAL SANTA FELICIDADE  

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Cursos profissionalizantes 

• Construção da quadra coberta da Escola Municipal Jardim Santo Inácio 

• Trocar fiação elétrica da Escola Municipal Ana Hella / toldo entre biblioteca 

e escola 

• Regularização do território do Jardim Califórnia  

• Reforma da Praça Marco Aurélio Malucelli 

• Melhoria na praça da Rua Edson Campos Matesich 

• Construção de uma ponte de concreto na Rua Vereador Jobar Cassou 

• Arrumar ponte na Rua Coronel Carlos Vieira de Camargo 

• Iluminação em frente ao CMEI Dinalva Tulio 

• Instalação de câmeras públicas – Guarda Municipal 

• Melhor sinalização na curva da Rua João Azolim com Nicolau José Gravina 

• Sinalização nas ruas Paranapoema com a Ladislau Sikora. 

• Sinaleiro entre as ruas Carlos Chagas e Antônio Escorsin 

• Sinaleiro na Rua Ivo Zanlorenzi com a Rua Brasílio Vicente de Castro 

• Ônibus em frente à sede da APAE, na Rua Orlando Peruci 

• Revitalização da Rua Ângelo Caron 



• Pavimentação na Rua Orlando Peruci 

• Fresagem e recape/reciclagem Rua Capitão Domingos Castellano 

• Profissionais em número suficiente para atendimento à população - Saúde 

• Criar programas de empreendedorismo infantil 

• Melhoria na pista de skate da Praça Piazza San Marco 

• Instalação de iluminação led no último poste da Rua Anna Z. Homann 

• Melhorar o app Saude Já 

• Lombadas na Rua Rômulo César Alves 

• Reforço na sinalização na Rua Bortolo Paulin  

• Sinalização na Rua Ângelo Caron 

• Melhorar cruzamento ruas Carlos Razera com Arthur Leinig 

• Novas unidades de hortas urbanas 

• Formação cultural e artística 

 

REGIONAL TATUQUARA  

• Capacitação de bares, lanchonetes e restaurantes 

• Poço artesiano e ferramentas para a horta comunitária do Santa Cecília 

• Implantação da Mesa Solidária 

• Implantação de Restaurante Popular 

• Implantação de creche para nova unidade de CMEI 

• Implantação de escola 

• Regularização fundiária da área Palmeiras   

• Cobertura na cancha de malha e bocha 

• Revitalização da Praça Soldado Wagner 

• Ponte de concreto no final da Angelo Tozim com Alda Basseti Bertoldi 

• Finalização do manilhamento na Rua Emanoel Ernesto Bertoldi 

• Revitalização da iluminação da Praça Soldado Wagner 

• Câmeras de segurança em parques e praças da região 

• Melhoria no atendimento da saúde 

• Pavimentação alternativa Irineo Maksemiv 

• Asfalto na Rua Lais Peretti 

• Asfalto na Rua Poeta Bernardo Guimarães 

• Formação cultural e artística 

• Programação cultural gratuita 



• Novas unidades de feiras 

• Projetos culturais para idosos 

• Horta comunitária 

• Mais atividades esporte, lazer para jovens e adolescentes 

• Mais espaços para atividade esportiva 

• Mais projetos de esporte para o Tatuquara, mais parceria com as ongs 

para uso dos equipamentos 

• Aumentar as rondas na região do Santa Cecília 

• Aumentar o efetivo da Guarda Municipal  

• Mais unidades de saúde 

• Campanhas para enfrentamento das violências contra mulheres 

• Cozinhas comunitárias 

 

 


