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Partido Progressistas 

 

     O partido Progressistas, nascido do idealismo de seus fundadores e da 

determinação de contribuir com o País a construção de uma sociedade livre, 

democrática, justa, pluralista, solidária e participativa, que ressalte o absoluto 

respeito à dignidade da pessoa humana, dirige-se ao povo brasileiro, objeto de 

toda sua motivação, para afirmar o compromisso de orientar sua política e 

parlamentar na sustentação desses princípios, e mais os seguintes, todos 

detalhados no programa partidário: 

 

I. O sistema econômico livre, que favoreça a prática das regras 

de mercado, mas que tenha como objetivo maior o bem-estar 

dos brasileiros e a eliminação das desigualdades sociais; 

 

II. Ação econômica que leve em conta valores sociais como a 

criação de riquezas para todos, por meio da geração de 

empregos, renda poupança, e funcionamento de efetiva 

economia social de mercado; 

 

III. Liberdade de culto religioso, garantia da individualidade, da 

privacidade, o direito ao trabalho digno, ao salário justo à 

moradia, à educação, à alimentação, à segurança, bem como 

o exercício de uma imprensa livre e responsável e à 

preservação do meio ambiente. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

     O ano de 2020 vivemos um cenário de instabilidade socioeconômica face a 

pandemia do Corona vírus, gerando dificuldades em todos os setores, 

principalmente na gestão pública. 

     Mesmo diante todo este desequilíbrio que assola o mundo, nosso programa 

de metas presa pela participação política de mais mulheres em cargos púbicos. 

Sendo de suma importância o fortalecimento de uma democracia mais justa e 

igualitária dentro do desenvolvimento da cidade de Cascavel.  

Os eixos que serão defendidos: 

1. CUIDAR, PROTEGER e INOVAR: 

CUIDAR - Como meta, a gestão cuidará para que todas as cidadãs e cidadãos 

de Cascavel tenham mais acesso nos atendimentos nos serviços prestados na 

cidade, implementando e modernizando mecanismos para que todos tenham 

acessibilidade e consigam resolver a maioria de seus problemas sem que 

tenham a necessidade de sair de casa. 

 Exemplo: Eliminando muitas das filas nas unidades de saúde de 

Cascavel. Sabemos como é inadmissível ver uma mulher grávida ou um 

pai de família, muitas vezes com seus filhos ou idosos sentados nas 

calçadas para “só” agendar uma consulta com um médico ou especialista; 

 O cuidado dos equipamentos e espaços públicos, buscando alternativas 

e meios que já deram certo em outras cidades e parcerias público/privado; 

 Combater a espera das cirurgias eletivas, pois é inadmissível uma cidadã 

ou cidadão ficar à espera de uma cirurgia de fratura, cataratas e outras 

mais de 06(seis) meses; 

 Cuidar é priorizar a qualidade de vida de uma população. 



 
 
 

 

PROTEGER - Reunindo ações a fim de defender e contribuir para inclusão social 

e tentar ao máximo erradicar a violação dos direitos de cada ser humano, 

pensando sempre nos cidadãos idosos de Cascavel, nas crianças, adolescentes 

e principalmente nas mulheres que já sofrem com a exclusão e desigualdade em 

todos os segmentos na sociedade. Preservando direitos iguais, NADA A MAIS 

OU A MENOS; 

 Criando mecanismos de combate a todas as violações de direitos e criar 

políticas públicas acessíveis e efetivas pensando nas principais 

necessidades de todos que vivem em nossa cidade; 

 Colocando em prática e efetivando todos os planos para a saúde, 

educação, assistência social, esportes, cultura da nossa cidade e as 

demais áreas. Em conjunto com a comunidade e todos os conselhos já 

instituídos nela;  

INOVAR – Contribuir e facilitar o desenvolvimento sócio econômico de Cascavel 

e consequentemente a região. Incentivando a instalação de indústrias, pensando 

na geração empregos e no fortalecimento da nossa região. 

 Responsabilidade para otimizar e reduzir nossos recursos públicos, que 

são aplicados em materiais, financeiros ou de gestão. Tendo um canal 

direto de transparência na utilização dos recursos entre o poder público e 

a população de Cascavel. 

 Criarei um programa de metas, pensando sempre em disponibilizar para 

a população o direito em planejar o nosso futuro, junto com o poder 

público, de maneira justa e transparente, como já acontece em muitas 

cidades e regiões por todo o planeta. Sendo assim, criando 02(dois) 

programas intitulados como: “PLANEJA CASCAVEL”, Um canal direto 

com iniciativas inteligentes, pensando sempre no conhecimento de todo 

o orçamento para a conclusão de problemas em nossa cidade. “AVANÇA 

CASCAVEL”, avançar em todas as políticas públicas do nosso município. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

2. DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES: 

     Pelo fato do partido progressistas presar pelo incentivo da mulher no poder 

de decisão, sendo um marco para a aceitação de participar do pleito eleitoral, 

vamos neste plano ter um ponto específico para as mulheres de Cascavel. 

      Em defesa ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres(PNPM); 

Em defesa ao cumprimento da Lei Maria da Penha – Lei 11.346/2006; Em 

defesa ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – CMDM, que são 

pautados pelo processo democrático de discussão entre as esferas de governo 

municipal, estadual e federal, que encontram-se em permanente processo de 

construção e aperfeiçoamento; teremos como premissa: 

- Promover o equilíbrio social e o equilíbrio de poder entre homens e 

mulheres, em termos de recursos econômicos, direitos legais, participação 

política e relações interpessoais; 

- Enfrentamento a Violência doméstica, que precisa ser tratada como 

questão de segurança, justiça e saúde pública; 

- Criar mecanismos e equipamentos públicos em defesa as mulheres 

que sofrem violência; 

- Criar programa para que os homens autores de violência sejam 

reabilitados através de grupos reflexivos, com equipe multidisciplinar, com 

estratégia importante e necessária para o enfrentamento da violência doméstica 

e de gênero; 

- Adquirir mais 02(dois) veículos para a Patrulha Maria da Penha, 

para atendimento às mulheres que sofrem violência; 

 

 



 
 
 

 

- Garantir às mulheres o acesso e o atendimento qualificado nos 

serviços sócio assistenciais e socioeducativos de Proteção Social Básica nos 

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS; 

- Garantir a alocação e execução de recursos nos Planos 

Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para 

a implementação das políticas públicas para as mulheres; 

- Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres, 

ampliando o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, por meio da 

assistência técnica, do acesso ao crédito e do apoio ao empreendedorismo, 

associativismo, cooperativismo e comércio; 

- Realizar ações de sensibilização para incentivar a inserção da 

jovem aprendiz no mercado de trabalho para propiciar a sua formação e 

experiência profissional supervisionada; 

- Conceder crédito especial às mulheres rurais no âmbito do Pronaf 

Mulher, formando agricultoras em comercialização e cooperativismo; 

- Implementar e avançar a geração de trabalho e renda para as 

comunidades artesanais; 

- Priorizar nos editais para apoio a projetos de inclusão produtiva, 

propostas que consideram as dimensões de gênero, ético-raciais e geracionais; 

- incluir as temáticas de gênero, raça/etnia e geração na formação 

dos agentes de desenvolvimento solidário; 

 

3. SAÚDE 

     Somos conhecedores que a pandemia gerou uma situação gravíssima ao 

país, não sendo diferente no município de Cascavel. 

     O Brasil alcança 86,4% de recuperado do Covid-19, registrando 4.023.789 

milhões de pessoas recuperadas, dados que estão disponíveis no site do 

Ministério da Saúde.  



 
 
 

 

     A saúde é uma obrigação do governo Municipal, Estadual e Federal, e vamos 

usar de todos os meios para que a esfera Estadual e Federal cumpra com as 

obrigações constitucionais: 

 

CRIAR O PROGRAMA “AVANÇA SAÚDE” 

● Avançar e expandir a Estratégia de Saúde da Família (ESF) com a 

inclusão de novas equipes; 

● Avançar e fortalecer o atendimento da Estratégia de Saúde Bucal, 

expandindo a equipe e as ações; 

● Avançar e complementar as equipes da Atenção Primária (Pediatra, 

Ginecologista, Geriatra, Nutricionista entre outros), e procurar meios para 

combater as filas de espera das cirurgias eletivas. 

● Avançar e viabilizar suporte farmacêutico para as questões 

medicamentosas relativas à atenção primária de saúde; 

● Avançar e implantar   a   Central   de   Abastecimento   Farmacêutico 

(CAF) para   unificar   as compras e melhorar o gerenciamento do estoque de 

medicamentos do município, e assim minimizar as percas e o desabastecimento; 

           Oportunizar as pessoas com hipertensão, devidamente comprovado a 

vulnerabilidade social,  que ao chegar na unidade de saúde, não ter o 

medicamento, e tiver que se locomover a central, terá o direito do vale transporte 

de volta para casa; 

Oportunizar as pessoas que fazem tratamento de câncer, devidamente 

comprovado a vulnerabilidade social,  com a identificação que será emitida pela 

unidade de saúde do seu bairro, terá o direito do vale transporte; 

  

● Avançar com os trabalhos em parceria com o Conselho Municipal de 

Saúde e os outros conselhos instituídos no munícipio de Cascavel; 

● Avançar com parcerias com a administração corporativa; 



 
 
 

 

● Avançar de forma Intersetorial com as demais secretarias: educação, 

esporte, cultura e assistência social e outras que entender necessário; 

● Avançar e manter o atendimento do plantão 24h de urgência e emergência 

hospitalar; 

● Avançar e ampliar a rede de atendimento à exames clínicos e 

laboratoriais; 

● Avançar na capacitação de forma permanente os funcionários da 

secretaria de saúde; 

● Avançar no atendimento em consultas e exames especializados por meio 

do consórcio intermunicipal de saúde; 

● Avançar na ampliação no atendimento do SAMU; 

● Avançar na implantação de programas de tratamento ao alcoolismo, 

tabagismo e às drogas ilícitas, em parcerias com as outras políticas públicas, de 

forma intersetorial 

● Avançar na redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio 

das ações de promoção e vigilância em saúde, fortalecendo as ações e serviços 

de promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias 

epidemiológica, sanitária e ambiental e controle de zoonoses;  

● Avançar no combate à dengue; 

● Avançar nas ações de combate à Covid-19; 

           Avançar na contratação de psicólogos nas unidades  de saúde, pois na 

maioria das questões nossa população precisa é de amparo emocional, saber 

lidar com as próprias emoções, validá-las e reconhece - las, evitando muitos 

conflitos familiares.  

Avançar no atendimento à Saúde mental do município, fortalecendo o 

atendimento com mais equipes no CAPS AD, CAPS i  e CAPS II; 

 

4. ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 
 
 

 

CRIAR O PROGRAMA ‘AVANÇA ASSISTÊNCIA SOCIAL’ 

 A Regulamentação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, vem 

ocorrendo em Cascavel desde 2010, e sabemos que trata-se de uma 

política pública de suma importância, mas devemos avançar! 

 Tendo como premissa, o Enfrentamento da Pobreza, de Desigualdades e 

Promoção da Equidade. 

 Temos que dar prioridade as pessoas de maior vulnerabilidade social do 

município de Cascavel, criando estratégias e inovando acima de tudo. 

  Avançar na estruturação da gestão do trabalho do SUAS; 

 Avançar na execução das metas e estratégias do Plano Decenal SUAS 

Plano 10; 

 Avançar com equipes de referência nos serviços sócio assistenciais; 

 Construção do Centro da Juventude na região Sul, para que que os 

adolescentes e jovens tenham atividades extra curriculares; 

 Fortalecer o vínculo com os Conselhos de Direito: Conselho municipal dos 

Direitos das Crianças, Conselho municipal dos Direitos dos Idosos, 

Conselho municipal dos Direitos da Juventude, Conselho municipal dos 

Direitos da Juventude, e outros. 

 Ter como meta que os conselhos sejam alocados para a Secretaria de 

Governo, tendo em vista que perpassa todas as políticas públicas; 

 Avançar no Plano de Cargos e Salários dos trabalhadores do SUAS; 

 Avançar na execução do Plano Municipal de Assistência Social; 

 Extinguir o território Cidadão, porque os CRAS já possuem estruturas para 

o atendimento às pessoas que necessitam do atendimento essencial para 

a promoção humana. 

 Garantir a alocação de mais recursos nos Planos Plurianuais, Leis de 

Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para a política 

pública de Assistência Social, mediante estudo técnico; 

 Avançar na alocação de mais recursos para o programa Família 

Acolhedora, em parceria com o Poder Judiciário; 

 Outras ações necessárias para o fortalecimento do SUAS no município 

de Cascavel; 



 
 
 

 

 

5. EDUCAÇÃO 

CRIAR O PROGRAMA ‘AVANÇA EDUCAÇÃO’ 

     Com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino, teremos a prioridade de 

avançar a educação, no sentido de ser inclusiva, integral e digital. 

     Diante a pandemia, temos que ter outros olhos, mas sempre respeitando a 

socialização. 

     A educação é uma obrigação do governo Municipal, Estadual e Federal, e 

vamos usar de todos os meios para que a esfera Estadual e Federal cumpra com 

as obrigações constitucionais. 

Principais Ações 

 

 - Avançar na qualificação e capacitação dos trabalhadores da Educação, de 

acordo com o Plano de cargos e salários; 

 - Em respeito às famílias, avançar e incentivar com parceria público/privado para 

a construção de Centro Infantis nos parques industriais existentes e nos outros 

polos industriais que serão construídos,  para beneficiar as mães trabalhadoras 

das industrias, no sentido de  permanecerem maior tempo com os seus filhos; 

- Avançar em programas de entendimento em parceria com a Secretaria de 

Saúde, ajudar a classe professores que mais estão sofrendo com a Síndrome de 

Bournout, para sua recuperação e/ou aposentadoria nos casos mais graves 

desse distúrbio psicológico, categorizado no CID11, que já consta on 

line(universal).  

Treinar os professores com metodologias ativas de ensino para colocar Cascavel 

como modelo do Sul do país. “Aprender a aprender”.  

-  Discutir com os Professores sobre a viabilidade da  implantação do Método Pei 

– (Programa de enriquecimento instrumental) , que é um programa de 

intervenção cognitiva em todas as escolas municipais, montando esse curso e 



 
 
 

 

dando essa formação aos professores. Para terem melhores ferramentas para 

ensinar crianças com dificuldades cognitvas. 

- Combater a evasão escolar, já que cada 10 crianças e adolescentes que 

evadem das escolas, 08 crianças são pela dependência química. Elaborando 

planos juntamente com o Conselho da Criança e Adolescente, comunidade, 

segurança pública, Departamento antidrogas e outras. 

- Viabilizar estudo técnico para parcerias público/privado, com a finalidade de 

combater a fila de espera na educação infantil. 

- Incorporar tecnologias digitais da informação e comunicação para potencializar 

e modernizar os processos de ensino e aprendizagem; 

- Implementar o Programa de Acompanhamento Familiar como forma de apoiar 

as famílias no processo de ensino remoto ou híbrido; 

 

 

6. AGRICULTURA 

CRIAR O PROGRAMA ‘AVANÇA AGRICULTURA’ 

     Cascavel é o quinto maior município em área de território do Estado do 

Paraná. Somos o terceiro município em VBP – Valor Bruto de Produção 

Agropecuária do Estado, perdendo para Toledo e Castro. 

Possuímos mais de 4900 propriedades rurais e temos aproximadamente 3.500 

km de estradas rurais, sendo que 2300 km de estradas municipais. 

      Somos uma região essencialmente agrícola que abastece e fomenta nossa 

economia. A estratégia é avançar nos investimentos, através de programas e 

convênios público/ privado de estilo sustentável a fim de melhorar a logística da 

readequação e pavimentação das estradas rurais, de maneira a integrar rotas 

para que os insumos cheguem a sua destinação e haja os modais para o 

escoamento agrícola com qualidade e segurança.  



 
 
 

 

     O município já conta com o início de programas e parcerias que de certa 

forma já viabiliza a estrutura que buscamos para a ascensão da readequação e 

pavimentação rural para todos os nossos produtores.  

     As obras e programas são de extrema importância para manutenção e 

crescimento do valor bruto de produção do nosso Município.  

     Nessa toada, nosso planejamento é lançar o aproveitamento de recursos e 

buscar através de convênios e parcerias maior aporte financeiro e 

governamental com potencial e destino no fortalecimento da agricultura familiar, 

agronegócio, agroindústria e cooperativismo, que consequentemente aquece e 

gera empregos no município, bem ainda buscaremos aprimoramento da 

segurança, transporte e educação na área rural.  

     As ações que trazemos tem o objetivo de AVANÇAR no fortalecimento dos 

nossos produtores.  

Principais Ações 

 Avançar no investimento na readequação e manutenção de estradas 

rurais municipais com solo brita; 

 Avançar no fortalecimento do Plano de Aquisição de Alimentos da 

agricultura rural e urbana; 

 Avançar na implantação de Programas que estimule o financiamento 

para os pequenos produtores do Município; 

 Avançar no incentivo à produção da Piscicultura, Suinocultura, 

Avicultura e Bacia leiteira; 

 Avançar no incentivo a fruticultura;  

 Avançar no incentivo à agroindústria; 

 Avançar no investimento no Programa de Conservação de Solo e 

Água do Município; 

 Avançar no incentivo às ações e programas Inter setoriais para o 

desenvolvimento e sustentabilidade da agricultura; 

 Avançar no incentivo ao Turismo Rural. 

 



 
 
 

 

7. ESPORTE 

CRIAR O PROGRAMA ‘AVANÇA ESPORTE’ 

O esporte é a solução para diversos maus que assolam uma comunidade. Com 

o esporte temos mais saúde, mantemos os cidadãos longe das drogas e 

ocupações ilícitas. 

Cascavel precisa avançar e inovar no esporte.  

 Avançar com uma Secretaria Única para o esporte e lazer.   

 Avançar para integrar os trabalhos da secretaria de saúde e secretaria de 

assistência social com a secretaria de esporte e lazer.  

 Avançar com parcerias público-privadas, a fim de oportunizar que os 

atletas do Município participem de competições oficiais;  

 Avançar com parcerias com as instituições de ensino superior ligadas as 

áreas de esporte;  

 Avançar com a instituição de setor especifico para busca de verbas e 

criação de projetos de incentivo ao esporte no Município. 

 Avançar com estimulo aos atletas, em especial com oferta de boas 

condições de transporte, alimentação, vestimenta e material esportivo.  

 Avançar com o cuidado com nossos idosos, ofertando esportes que 

atendam sua condição peculiar, acompanhado por profissionais oriundos 

das parcerias com as instituições de ensino.  

 Avançar com o cuidado com os deficientes e pessoas em condições 

especiais do nosso Município, ofertando esportes e incentivando a 

participação em competições especiais.  

 Avançar no esporte amador, dando suporte aos cidadãos que praticam 

esportes de forma amadora;  

Avançar com a revitalização dos ginásios e estádios de Cascavel, a fim 

de atender as reais demandas da comunidade, sempre ouvindo os profissionais 

e atletas, a fim de investir o dinheiro público em obras que realmente serão 

utilizadas. 



 
 
 

 

Avançar com parcerias público/privado, instituído o Programa “ CAMISA 

10” , no sentido de incentivar as crianças e adolescentes no esporte e serem 

levados para grandes clubes, sempre vinculado ao compromisso da 

permanência na Escola.  

 

8. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

INCENTIVO AS INDÚSTRIAS – GERAÇÃO DE EMPREGOS – VALORIZAÇÃO 

DO COMERCIAL LOCAL – ACOLHIMENTO DE EMPRESAS PARA NOSSO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 Pensar no desenvolvimento econômico de Cascavel, é principalmente 

pensar em nossas empresas locais, que tanto nos ajudam no 

desenvolvimento da cidade e na geração de empregos e renda para toda 

população.  

 Sendo assim, iremos promover incentivos às pequenas e grandes 

indústrias para que não precisem mais buscar incentivos em outras 

cidades da região. Valorizando e dando todo o suporte que estas 

empresas locais precisam para seu desenvolvimento e crescimento, 

gerando cada vez mais empregos de qualidade aos cidadãos.  

 Acolhimento à empresas que há anos tentam entrar na cidade de 

Cascavel, mas não encontram o suporte e as portas abertas para construir 

no nosso desenvolvimento e crescimento da cidade.  

 Teremos como meta prioritária criar 04(quatro) Polos industriais, 

incentivando grandes indústrias se instalarem no município de Cascavel, 

e nestes polos 30% será para o fomento de pequenas e médias 

empresas. 

 As indústrias terão incentivo fiscal de conformidade com a legislação, e 

em parceria público/privado deverá ser construído em cada polo um 

Centro Infantil para atendimento as mães que trabalham nos polos 

industriais. 



 
 
 

 

 Em forma de contrapartida dos benefícios fiscais, as indústrias deverão 

capacitar seus funcionários no sistema ‘S’ ou outras formas de 

capacitação. 

 Avançar com planos de planejamento estratégico e sustentável para 

Cascavel, com a parceria do Codesc – Conselho de Desenvolvimento 

econômico Sustentável, ACIC, AMIC, COODETEC, sociedade 

organizada, Sociedade Rural, Sindicato Rural Patronal, Sindilojas, líderes 

comunitários e outros segmentos da sociedade para planejar o futuro de 

Cascavel. 

 

9. CULTURA e TURISMO 

CRIAR O PROGRAMA “AVANÇA CULTURA”  

A valorização da Cultura da nossa cidade, aliada com um programa pensado na 

promoção e valorização de eventos direcionados a todos os cidadãos de 

Cascavel, é a base para uma melhor qualidade e desenvolvimento humano. 

Pensando nisso, criaremos o programa “Avança Cultura”.  

 

O programa “Avança Cultura e Turismo” promove Cascavel 

 Avança projetos em união com as universidades para o desenvolvimento 

cultural de seus alunos;  

 Avança em incentivo a eventos para promover nossa cidade e turismo 

local 

 Avança em suporte para artistas da cidade desenvolverem seus projetos 

de cultura e cidadania  

 Fortalecimento dos festivais e eventos que já existem na cidade 

 Avança promovendo o teatro e seus festivais, tais como cinema, dança e 

música.  

 Revitalização da Praça Parigot de Souza, para elaboração de projetos 

culturais para toda população.  

 Avança apoiando projetos culturais da população em parcerias solidárias  



 
 
 

 

 Avança com programas relacionados as artes, com cursos para 

população  

 Avança promovendo os nossos artistas locais para contribuir com a 

cidade e cada vez mais transformar Cascavel numa cidade bonita, cultural 

e turística.  

 Avança no trabalho em rede de todas as políticas públicas, direcionadas 

a todo público para o fortalecimento de vínculo familiar, bem como 

combatendo a evasão escolar em parceria com a educação.  

 Avançar para a instituir uma Secretaria única, desmembrando da 

secretaria de esporte. 

 Fomentar o turismo rural 

 

 

10. MOBILIDADE URBANA E URBANISMO 

 

Visando o crescimento e desenvolvimento de Cascavel e sua região 

metropolitana. Cascavel precisa de um planejamento estratégico na 

mobilidade e acessibilidade urbana e o nosso principal objetivo é criar 

uma cidade com mais qualidade aos cidadãos que utilizam nossos 

transportes, ciclovias e estradas.  

 

Também a modernização da locomoção de nossos profissionais a fim de 

poupar mais gastos e investir em conforto e acesso a todos e em todas 

as regiões. Trabalhando desde as regiões mais carentes e que precisam 

de um suporte maior, até as principais avenidas e meios urbanos de 

Cascavel. 

 

Sendo assim, nosso plano será:  

 Desenvolver projetos de incentivo ao uso de bicicletas e o aumento 

de ciclovias nas principais avenidas de Cascavel.  

 Pensar principalmente na população que necessita do transporte 

público de Cascavel todos os dias e na possibilidade de incluir a 



 
 
 

 

rota, novos ônibus biarticulados nas principais linhas e pontos da 

cidade. 

 Programa de educação e conscientização no trânsito para toda 

população, com palestras nas universidades e “Blitz” de 

conscientização.  

 Investir mais em projetos sustentáveis para o aumento de alugueis 

de bicicletas a fim de melhorar os gases poluentes liberados por 

carros e promover também a saúde de nossos cidadãos 

cascavelenses. 

 Reduzir em 30% o valor do vale transporte após o vencimento do 

contrato atual, com novo processo licitatório, oportunizando a 

competividade a todo Brasil. 

 No próximo contrato através de processo licitatório, que seja 

comtemplado ônibus corujão. Cascavel é uma cidade pujante e 

possui vida 24 hs, o que beneficiará as pessoas que mais 

necessitam; 

 Elaborar estudo técnico para viabilidade de serem construídos 

retornos na Avenida Brasil, face a grande reclamação da 

população, que vai de encontro com “Cascavel você decide”.  

 

11. SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE  

Uma população feliz é aquela que tem, sobre tudo, qualidade de vida. Poder 

frequentar parques da cidade e ter a consciência ambiental de preservação do 

que é de todos. Sendo assim, vamos fortalecer projetos de arborização de 

Cascavel, principalmente em regiões que atualmente foram mais prejudicadas.  

- Valorização e preservação de todos os parques e aumentar a guarda para 

segurança de todos os cidadãos que frequentam estes ambientes.  

- Fortalecimento dos projetos de reciclagem.  

- Cidade limpa, promovendo campanhas de conscientização para uma cidade 

mais limpa e bonita para todos.  

- Implantação de programas de sustentabilidade e meio ambiente nas escolas. 



 
 
 

 

- Fomentar a Geração Eólica, tendo em vista que o município de Cascavel tem 

a propensão de grandes ventos.  

A energia Eólica tem um grande potencial para a geração de empregos, 

fomentando principalmente os pequenos agricultores familiares, o que vai de 

encontro com a energia limpa e sustentável. 

- Avançar no cuidado com os rios e nascentes de Cascavel. 

  

12. SEGURANÇA PÚBLICA 

CRIAR O PROGRAMA “AVANÇA SEGURANÇA PÚBLICA”  

 

A Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

sendo notório e público que ganhou visibilidade pública diante o aumento 

exacerbado da criminalidade. 

Os novos gestores da segurança devem enfrentar estes desafios em amplo 

debate com a sociedade organizada, policiais, promotores, juízes, conselhos 

para que possamos traçar um plano estratégico em combate a qualquer tipo de 

violência. 

Agora é tempo de despertar, pois precisamos investir em ações preventivas e 

não tão somente em ações repressivas. 

A grande causa de tudo que acontece de violência, em torno de 90%,  seja ela 

qual for, esta ligado a dependência química, seja drogas lícitas ou ilícitas. 

Portanto, é necessário ser instituído u um grande desafio para os gestores 

públicos, o combater a violência. 

Nosso Plano será: 

- Avançar em programas de entendimento em parceria com a Secretaria de 

Saúde, ajudar a classe professores que mais estão sofrendo com a Síndrome de 

Bournout, para sua recuperação e/ou aposentadoria nos casos mais graves 



 
 
 

 

desse distúrbio psicológico, categorizado no CID11, que já consta on 

line(universal);  

- Avançar na capacitação dos guardas municipais, para que 50% se tornem 

guardas comunitários, desenvolvendo trabalhos com a comunidade e com 

interação; 

- Devido a grade população de Cascavel, será instituído a Secretaria de 

Segurança Pública, com a finalidade de gestionar os problemas existentes no 

município de Cascavel; 

- Avançar no Plano Estratégico de combate a violência em discussão com a 

sociedade; 

- Avançar em programas de prevenção, no trabalho em rede com outras 

secretarias e com a sociedade organizada; 

 

13. POLITICA PÚBLICA ANTIDROGAS 

 

A Política antidrogas é direito e responsabilidade de todos, sendo notório e 

público que ganhou visibilidade pública diante o aumento exacerbado da 

criminalidade. 

Os novos gestores da segurança devem enfrentar estes desafios em amplo 

debate com a sociedade organizada, policiais, promotores, juízes, conselhos 

para que possamos traçar um plano estratégico em combate a qualquer tipo de 

violência. 

NOSSO PLANO SERÁ:  

Avançar com parcerias de grupo de auto ajuda, como o programa amor 

exigente – Programa de recuperação voltado para a família; 

Avançar no trabalho em rede com todas as secretaria municipais e 

sociedade organizada; 



 
 
 

 

Avançar juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e Saúde 

Mental, programas em combate às drogas e atendimento ao dependente 

químico e família; 

Humanizar este atendimento à família, pois esta é atingida diretamente, 

com problemas sociais, saúde mental, financeiro, doença física, doença 

associada a todo o trauma que envolve a situação; 

Avançar no Plano de políticas de prevenção com o programa “É tempo de 

despertar”, em discussão com todas as políticas públicas e sociedade 

organizada. 

Reestruturação do SIM Paraná, fortalecendo da equipe, não só da Saúde 

mental, mas também a atendimento às famílias que são atingidas diretamente. 

Valorização dos policiais e capacitação para que haja o aprimoramento 

de atendimento às pessoas com dependência química e seus familiares.  

Reestruturação do Programa “ o craque é possível vencer”, para acolher 

os dependentes e suas famílias, com mudança de comportamento e 

restruturação das famílias, pois quando a família muda todos mudam. 

Buscar recursos na Secretaria Nacional de Política Antidrogas e outras 

recursos para estruturação de todas as entidades envolvidas. 

 

14. HABITAÇÃO E URBANISMO 

CRIAR O PROGRAMA “AVANÇA HABITAÇÃO”  

 

Implantação de programa municipal de Moradia Social, atendendo as 

necessidades habitacionais das famílias cadastradas como de baixa renda; 

Buscar junto aos governos estaduais e federais os programas para habitação 

popular; 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


