Plano de Ação Municipal
1. FUNDOS DE VALE E ÁREAS VERDES
Medidas Urbanísticas

Descrição

Localização

Limpeza da área
Análise da qualidade das águas dos recursos hídricos
Recomposição das matas ciliares (paisagismo)
Desassoreamento dos cursos d’água
Eliminação das ligações clandestinas de esgoto nas galerias de águas pluviais
Eliminação dos efluentes domésticos in natura
Monitoramentos do efluente industriais de acordo com a resolução CONAMA 20
Elaboração de um plano de monitoramento dos recursos hídricos

Córrego da Sede e Córrego
Passo Fundo em seus
trechos localizados na
malha urbana, em especial
nas proximidades do Jardim
Pérola (Córrego Passo
Fundo) e na Vila Prudêncio
(Córrego da Sede)

Prefeitura Municipal de
Assaí – Sec. de Obras
SANEPAR
Sociedade organizada e
Comunidade em geral

Curto
prazo

Toda cidade

Sec. de Obras Públicas

Médio
Prazo

Recuperação dos recursos
hídricos

-

Redução da velocidade das
águas provenientes do
escoamento superficial

- estudo para implantação de áreas de infiltração na área urbana
- Obras de engenharia para redução da velocidade das águas provenientes do
escoamento superficial

Recuperação paisagística

- Criação de um viveiro municipal para oferecer mudas de plantas nativas para
recompor a mata ciliar.
- Elaborar projeto de manejo das áreas ciliares.
- programa de plantio das mudas

Relocação da ocupação irregular
em área de preservação
permanente

- Levantamento do número de famílias na área de preservação.
- Estudo da área de relocação – viabilidade técnica, orçamentária e discussão
com a comunidade
- Elaboração do Projeto para o assentamento das famílias
- relocação das famílias
- Urbanização e recuperação paisagística da antiga área ocupada.

Criação de áreas de lazer

Execução de Vias Marginais de
Fundo de Vale

Reflorestamento das áreas de
controle ambiental do município

- elaboração de projetos de equipamentos de lazer;
- consulta popular
- previsão orçamentária
em áreas consolidadas:
- elaboração do projeto
- previsão orçamentária
- desapropriação da área da futura via
- execução da obra
em áreas não consolidadas:
- doação para o poder público no parcelamento
- mapeamento das áreas de recarga, nascentes e matas nativas;
- projeto de manejo de espécies;
- reflorestamento

Agentes envolvidos

Córrego da Sede e Córrego
Passo Fundo.

Áreas marginais aos
córregos Passo Fundo e da
Sede onde existem as
ocupações irregulares
dentro da faixa de 30m de
preservação.
Em todos fundos de vale
urbanos
Áreas consolidadas: Jardim
Veneza, Vila Prudêncio, Vila
Esperança, C. H. Sol
Nascente II, Vila São Pedro,
Jd. Central, Jd Pérola,
Chácaras Duarte.

Todo município

IAP, IAPAR, COPATI,
EMATER, Prefeitura
Municipal – (obras públicas,
promoção social, meio
ambiente), Sociedade Civil,
ONGs e Escolas.
Secretarias responsáveis
pela: Promoção Social,
obras Públicas,
Planejamento Urbano,
Administrativo Municipal e
Patrimônio, ONGs
ambientais e sociais.

Tempo

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Sec. de Obras

Curto
prazo

Jurídico, Sec. Obras

Longo
prazo

Secretaria responsável pelo
meio ambiente.

Médio
prazo
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2. ÁREAS VERDES – ESPAÇO RURAL
Medidas Urbanísticas
Recuperação da faixa de
preservação

Criação dos corredores de
biodiversidade

Descrição
- Elaboração do plano de manejo e reflorestamentos para as bacias
hidrográficos
- Criação de um viveiro municipal para oferecerem mudas de plantas
nativas para recompor a mata ciliar.
- programa de plantio das mudas
- Elaboração do plano de manejo dos solos
- Elaboração de estudo para áreas de reflorestamento

Localização
Recursos hídricos de todo
município

Área rural integrada a micro
região

Agentes envolvidos

Tempo

COPATI, EMATER, Prefeitura
Municipal – (obras públicas,
promoção social, meio ambiente),
Sociedade rural, ONGs e Escolas.

Curto
Prazo

COPATI, EMATER, Prefeitura
Municipal – (obras públicas,
promoção social, meio ambiente),
Sociedade rural, ONGs e Escolas.

Médio
prazo

3 . INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS
Medidas Urbanísticas

Descrição

Localização

Agentes envolvidos

Tempo
Curto
prazo

Limpeza dos bueiros

- formulação de calendário de limpeza dos bueiros da cidade

Toda cidade

Sec.responsável por obras

Construção do aterro sanitário

- Estudo de área adequada;
- construção do aterro
- coleta seletiva do lixo urbano;

A definir.

Sec.responsáveis por obras públicas Curto
e meio ambiente.
prazo

-

elaboração de projetos para pavimentação de vias;
Calendário para execução das obras
previsão orçamentária
consulta popular

Rua Orlando T. Gregório
Rua Miuki Saito
Av. Industrial
Av. Ruy Barbosa
Rua Uruguai
Rua das Camélias
Rua do Novo Fórum
continuação da Rua Bardal
cont. acesso à rodoviária
final da Rua Manoel Ribas
prox. AABB

Sec. de Obras

Longo
prazo

-

elaboração de
Calendário para execução das obras, por hierarquia da via
previsão orçamentária
consulta popular
elaboração de projeto de iluminação e arborização pública;
previsão orçamentária

Toda cidade

Sec. de Obras

Médio
prazo

Toda cidade

Sec.responsáveis por obras públicas Longo
e meio ambiente.
prazo

Pavimentação de vias

Recapeamento de vias
Melhorar a iluminação pública
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4 . REDE DE ESGOTO
Medidas Urbanísticas
Coleta de esgoto

Descrição
- elaboração do projeto para execução da rede de coleta em áreas não servidas
- Programa de conscientização da comunidade
- Previsão orçamentária

Localização

Agentes envolvidos

Tempo

Áreas urbanizadas sem
coleta de esgoto

Secretarias responsáveis
por: meio ambiente, obras;
Educação
SANEPAR

Curto
prazo

5 . SISTEMA VIÁRIO
Medidas Urbanísticas

Descrição

Localização

Agentes envolvidos

Tempo

Criação da Estrutural Leste
Oeste

- Elaboração do Projeto de continuidade viária, prolongamento e adequação da
geometria, com priorização aos pedestres (calçadas e iluminação)
- Estudos das áreas a serem desapropriadas;
- Projeto de sinalização viária;
- Previsão orçamentária.

Av. Paul Harris, Rua Bolívia e
Rua Carlos T. Kato

Secretaria responsável por:
planejamento urbano e
obras;

Médio
prazo

Transposição da PR090 –
Viaduto da Paul Harris

- Projeto de obra de arte;
- Previsão orçamentária

Cruzamento da Rodovia PR
090 com a Av. Paul Harris

Secretaria responsável por:
planejamento urbano e
obras;

Longo
prazo

Ordenamento do Sistema Viário

- Elaboração de projeto de sinalização viária, adequação da geometria,
alargamento e acessibilidade das calçadas;
- Previsão orçamentária

Sistema viário geral

Secretaria responsável por:
planejamento urbano,
projetos viários e obras;

Curto
Prazo

Recapeamanto

- Previsão orçamentária

Ruas da cidade em geral

Secretaria responsável por:
obras públicas, finanças

Médio
prazo

Urbanização da Rua Getúlio
Vargas e Rua Manoel Ribas

- Elaboração de projeto de sinalização
- elaboração de projeto de ampliação de calçadas e arborização
- Previsão orçamentária

Rua Getúlio Vargas e Rua
Manoel Ribas

Secretaria responsável por
projetos viários,
urbanização e obras

Médio
prazo

Urbanização Avenida Paul
Harris

- elaboração de projeto de calçadas ;
- analise da situação real das galerias de águas pluviais e elaboração do projeto
de redimensionamento, caso se faça necessário;
- projeto de adequação da geometria;
- Previsão orçamentária

Trecho compreendido entre as
ruas Deputado Francisco
Escorsin e Rua Niterói.

Secretaria responsável por
projetos viários,
urbanização e obras

Longo
prazo

Melhoria do acesso ao Jardim
Veneza

- projetos para pavimentação da rua Rua Orlando Gregório e recuperação da
Rua Guiana
- formulação de um calendário de manutenção e limpeza das galerias
- Previsão orçamentária

- Rua Orlando T. Gregório
- Rua Guiana

Secretaria responsável por
projetos viários e obras

Longo
prazo

Assaí, Planejando o Amanhã 268
Plano de Ação Municipal

Plano de Ação Municipal
4. ÁREA DE RENOVAÇÃO URBANA
Medidas Urbanísticas

Descrição

Localização

Agentes envolvidos

Tempo

Revitalização da Av. Rio de
Janeiro – Avenida Cenário

- Elaboração de projeto de arborização, iluminação, mobiliário e de
ampliação da área de estacionamento;
- Elaboração de Projeto de sinalização viária.
- Previsão orçamentária

Ao longo da Avenida Rio de
Janeiro

Secretaria responsável por
projetos viários, urbanização e
obras e Associação Comercial

Médio
prazo

5. EDIFÍCIOS E SÍTIOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURA,L SOCIAL E TURÍSTICO
Medidas Urbanísticas

Descrição

Localização

Agentes envolvidos

Tempo

Ampliação do Cemitério com
enfoque à visitação
turística/religiosa

- aquisição de área contígua;
- Projeto do anexo ao cemitério
- Previsão orçamentária

Cemitério municipal,
prolongamento da rua Carlos
T. Kato (PR 442)

Secretarias responsáveis por:
meio ambiente, turismo, obras,
iniciativa privada

Médio
prazo

Reciclagem dos Barracões de
valor histórico

- aquisição dos Barracões
- elaboração do projeto de reciclagem do edifício e entorno;
- Previsão orçamentária

Beneficiadoras de café e
algodão na Av. Industrial,
quadra da Feira da Lua.

Secretarias responsáveis por:
meio ambiente, turismo, cultura,
planejamento urbano, obras.

Médio
prazo

Revitalização da Chácara
Akagui

-

inventário do edifício
elaboração do projeto de reciclagem do edifício
elaboração do projeto de revitalização da área;
Previsão orçamentária

Chácara Akagui

Secretarias responsáveis por:
meio ambiente, turismo, obras e
planejamento urbano

Médio
prazo

Preservação das Casas de
arquitetura japonesa imigrante

-

estudos dos inventários existentes;
elaboração dos inventários que se façam necessários;
definir unidades de preservação
estudos para relocação das unidades;
estudos de viabilização da manutenção e preservação dessas unidades

Tributação municipal, secretarias
Região central do município e
ligadas à obra, patrimônio,
áreas rurais (edifícios a definir)
cultura e turismo

Médio
prazo

Sinalização para o Templo
Budista e Igreja Terikyo e
demais elementos de valor
turístico

- mapeamento dos elementos de valores históricos e/ou cultural para
visitação turística;
- Estudo de sinalização
- Previsão orçamentária

Todo município

Secretarias responsáveis pelo
turismo, cultura e sistema viário.

Curto
prazo

Urbanização para interesse
turístico

- elaboração do projeto de belvedere
- previsão orçamentária

Quadra onde estão localizados
os reservatórios da SENEPAR/
Av. Washington Luis

Secretárias responsáveis pelo
turismo, cultura e urbanização

Longo
prazo
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6 . ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA DE ESPORTES
Medidas Urbanísticas
Revitalização das Praças
Dotar de infra-estrutura o
Campo do Juventus
Manutenção e reforma do
Ginásio de Esportes 1º de Maio
Ampliação do Ginásio de
Esportes
Implantação de equipamentos
públicos e/ou paisagismo em
áreas de solo rochoso

Descrição

Localização

- Consulta popular
- Elaboração do Projeto Paisagístico e de mobiliário
- Previsão orçamentária

Praças: da Igreja Matriz, ao lado da Idade
Dourada, da Vila Ramalho, do Fórum, do
C.H. Sol Nascente I e II, do C.H. Eldorado

- elaboração do Projeto de urbanização
- Previsão orçamentária
- Elaboração do Projeto de reforma e manutenção
- Previsão orçamentária
- elaboração do projeto do complexo esportivo
- consulta da comunidade
- Previsão orçamentária
- Estudo da nova área para destinação do entulho
- execução do complexo
- Elaboração de projetos de equipamentos esportivos e
contemplativos;
- projeto paisagístico;
- previsão orçamentária

R. Dr. Gustavo Augusto Hasselman ( C.H.
Planalto)
Rua Paraguai

Agentes envolvidos
Equipe de consulta popular –
orçamento participativo;
Sec. Obras, Secretaria Educação,
sociedade civil organizada.
Sec. de Obras, Planejamento e
Fazenda, Jurídico
Sec. de Obras, Planejamento e
Fazenda.

Tempo
Curto
prazo
Médio
prazo
Curto
prazo

Sec. responsáveis por: Obras,
Planejamento urbano, Meio
Ambiente, Esporte, Turismo e
Cultura.

Médio
prazo

- Rua Manoel Ribas (morro da Cx. d’água)
e morro da antiga zona (ver nome)

Secretarias responsáveis por:
meio ambiente, turismo, obras,
planejamento urbano

Longo
prazo

Prolongamento da Rua Edgar Bardal,

7 . EQUIPAMENTOS PUBLICOS
Medidas Urbanísticas

Descrição

Localização

Agentes envolvidos

Tempo

Reforma e ampliação do edifício
do Hospital Municipal

- elaboração dos projetos
- Previsão orçamentária

Rua Manoel Ribas

Sec.responsáveis por obras
públicas e saúde

Médio
prazo

Reforma e manutenção dos
edifícios dos postos de saúde

- - projeto de reforma;
- Previsão orçamentária

Posto De Saúde Da Vila Nova: Rua Manoel
Ribas S/N, Saída Para Seção Jangada
Posto De Saúde Copasa: Rua Edgar
Marcondes S/N
Posto de Saúde de Pau D’Alho do Sul
Distrito de Pau D’Alho do Sul

Sec.responsáveis por obras
públicas e saúde

Médio
prazo

Biblioteca municipal - Estudo de
ampliação ou mudança das
instalações para melhor atender
os usuários;

- -estudo da viabilidade de ampliação da atual instalação da
biblioteca ou busca de nova instalação;
- projeto de reforma;
- Previsão orçamentária

Sec.responsáveis por obras
públicas, cultura e educação

Médio
prazo

Construção de um auditório que
atenda as necessidades da
comunidade

-

Sec.responsáveis por obras
públicas, cultura

Longo
prazo

estudo de áreas disponíveis
projeto do teatro
Previsão orçamentária
consulta popular

Á definir
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8 . PROMOÇÃO SOCIAL
Medidas Urbanísticas

Descrição

Construção de espaços de
convivência
Formação de espaços que
possam abrigar agencia, central
de prestação de serviço

- elaboração dos projetos
- Previsão orçamentária
implementar espaços para abrigar centrais de
serviços;
Previsão orçamentária

Localização
Centro de bairros

Agentes envolvidos

Tempo

Sec. obras públicas

Longo
prazo
Médio
prazo

Sec Ação Social;

Assaí, Planejando o Amanhã 271
Plano de Ação Municipal

