MUNICÍPIO
NOME: Astorga
UF: Paraná
SITE OFICIAL: www.astorga.pr.gov.br

INICIATIVA
TÍTULO
PROJETO CALÇADA PARA TODOS
OBJETIVO
O projeto inicio-se com a necessidade de melhorias no passeio publico, de duas avenidas comerciais
importantes na nossa cidade que é Avenida Getulio Vargas e Manoel Ribas. Os parceiros no programa;
Município de Astorga que formatou a ação através de Projeto de Lei, elaborou o projeto técnico especifico,
retira o pavimento antigo e coloca o pó de pedra necessário para o assentamento; Associação ComercialACEEA, executa o cadastramento dos proprietários/locatários, adquire Paver´s e contrata mão de obra
necessária para execução; e o Agente financeiro SICREDI disponibilizou recursos financeiros para
financiamento aos proprietários e fornece uma conta especifica com uma taxa de juros subsidiada e tem a
opção de dividir em até 10 (dez) vezes o custo do serviço realizado em seu imóvel.O valor metro quadrado
hoje pronto é de 37,00.
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO
INÍCIO:
CONCLUSÃO:
SITUAÇÃO:

08 de setembro de 2011.
Enquanto existirem calçadas a serem revitalizadas.
☐ Fase de planejamento
☒ Em andamento
☐ Finalizado

ATIVIDADES
Com a aprovação de projetos de Lei, projeto técnico padrão e audiência pública com os interessados
(parceiros/proprietários) iniciou-se a revitalização das duas avenidas propostas inicialmente, o que com o
grande sucesso alcançado, outras avenidas começaram a ter a execução destes serviços e também
proprietários individuais em outros bairros e distritos, buscaram adesão ao programa em função das melhorias

da acessibilidade, conforto, segurança embelezamento e a acima de tudo pelo baixo custo praticado, uma vez
que, os beneficiários do programa pagam apenas o custo operacional.

RESULTADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
As calçadas do município se encontravam em estado precário,levando os pedestres principalmente
crianças,idosos e pessoas com portadores de deficiência a transitar nas ruas, correndo riscos de acidentes,além
de proporcionar uma má impressão da cidade,desvalorização dos imóveis e a reclamação da população.
SITUAÇÃO ATUAL
O PROJETO CALÇADA PARA TODOS em nosso Municipio continua sendo executado com grande demanda em
calçadas existentes em nosso Municipio,mas dentro destes 36 meses de parceria já foram implantados
25.000m² de calçamento,devendo chegar á 40.000 m² de calçamento no prazo de 54 meses.
PORQUE A INICIATIVA É INOVADORA?
A Iniciativa é inovadora por transferir ou seja dividir as responsabilidades tanto na esfera pública como
também na esfera privada.Incentiva a participação do Cidadão,cria a responsabilidade de todos cuidar e
conservar o patrimonio público,valoriza os imóveis comtemplados,além de proporcionar melhorias na cidade
deixando mais agradevél e,bela e também melhora auto estima e qualidade de vida do cidadão.
PORQUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA?
Esta Inciativa de ve ser selecionada por apresentar um projeto simples de Integração público/privado onde
cria condiçoes de melhorias com baixo custo operacional,firma parcerias onde todos são responsáveis para o
Desenvolvimento de uma Cidade,tornando mais bela e justa.
Resgata a dignidade e alto estima do cidadão proporcionando melhor qualidade de vida.
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