Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim departicipar
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.
O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio
do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para
isso, será precisopreencher o formulário abaixo e enviá-lo para o emailmuniciencia@cnm.org.braté o dia 10 de novembro de 2017.
Mais informações disponíveis no sitewww.municiencia.org.br ou pelo telefone (61)
2101-6605.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO
NOME:
Cascavel/PR.
UF:
Paraná.
SITE OFICIAL:
www.cascavel.pr.gov.br
INICIATIVA
TÍTULO:

Programa de Piscicultura do Município de Cascavel/PR.

OBJETIVO:(máximo: 1.000 caracteres)
Objetivo Geral: Propor e consolidar um prograna de Piscicultura de espécies
aquáticas no município para os pequenos, médioas e grandes agricultores com
viabilidade econõmica, social e ambientalmente sustentavel.
Objetivos Específicos:
Desenvolver a produção de tilápia, pacu, carpa, bagre com linhagens de bom
rendimento.
Produzir para os Programas de governo e demais mercados de Cascavel/PR e
região.
Produzir para a subsistência familiar e comercial.

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:
INÍCIO:

10 de Março de 2017.

CONCLUSÃO:

2020 - Data indeterminada.

SITUAÇÃO: ☐ Fase de planejamento
x☐
Em andamento
☐ Finalizado
ATIVIDADES:(máximo: 1.000 caracteres)
Capacitação dos Técnicos pelo Programa de Pesca do Ministério da Pesca pela
EMATER/PR – um dia por mês.
Capacitação dos Agricultores do período de Junho - Dezembro de 2017 com 80
Agricultores uma vez por mês.
Reunião com os Agricultores no mês de Novembro para discutir a necessidade de
criar associação dos Piscicultores no Município.
2018-Criação da Associação dos Agricultores de Janeiro até Junho de 2018.
Continuidade na Capacitação dos Agricultores envolvidos.
2019 e 2020 Estruturação da com Equipamento através de emenda parlamentar
para atividades continuadas e consolidação do mercado com integradoras.

RESULTADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR:(máximo: 1.000 caracteres)
Anteriormente os agricultores não tinha uma plano de negócio do municío de
viabilidade sustentável para a piscicultura como; falta de capacitação dos
agricultores, em todas as etapas de manejo. O mercado comercial não tinha uma
demanda local para absorver uma grande quantidade produção, regularização
ambientamente correto.
escreva, resumidamente, os problemas encontrados e desafios a serem superados
SITUAÇÃO ATUAL:(máximo: 1.000 caracteres)
Atualmente estamos com 172 cadastros realizados, desses 70 estão participando
das capacitações e regularizando o Plano de Controle Ambiental com o projeto de
viabilidade economica, desses 25 já estão regulazados sendo a meta para
regularização de 50 por agricultores por ano, com receita líquida por hectare de
R$52.000,00. Sendo que este ano já considerá uma renda líquida de R$
1.300.000,00 com a meta de chegar até 2020 com receceita líquida de
R$7.800.00,00.

PORQUE A INICIATIVA É INOVADORA?(máximo: 1.000 caracteres)
A iniciativa do município de inovar com um planejamento estratégico junto com
entidades parceiras; EMATER/PR, SINDICATO RURAL PATRONAL, SENAR ação buscou a garantia de mercado, linhas de crédito de custeio e investimento as
instituições financeiras, capacitação técnicas, intercambios em outros município da
região e adotar em nosso município uma ação inovadora que não existia antes de
buscar qualidade de vida para os agricultores, uma alternativa a mais de renda,
aumento da economia do município de forma - ecônomicamente viavel,
socialmente justa e ambientamente correto, onde muda o cenário do município com
ações inovadoras.
PORQUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA?(máximo: 1.000 caracteres)
O programa teve um estudo minicioso para buscar uma forma inovadora, e
complexa, com estudos e planejamentos, articulações com entidades parceiras e
apresentar aos produtores uma oportunidade de renda, qualidade de vida,
aumento de economia do sotor do Agronegócia e da Agricultura Familair com essa
ação o Município deve ser selecionado por que vai mudar a vida de muitos
agricultores, traz qualidade de vida para quem produz, para quem consome um
alimento saudavel e mudança no cenário da agricultura do município.

COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA?
Através do site oficial do Prêmio.
CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO
NOME:
E-MAIL:

Leonaldo Paranhos
territorios@cascavel.pr.gov.br

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME:
E-MAIL:

Edson Duarte da Silva
territorios@cascavel.pr.gov.br

