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Meu nome é Juarez Luiz Berté, sou candidato à prefeitura de Cascavel-PR, 

escolhido em um processo democrático como representante do DEM (Partido 

Democratas) com objetivo de ser o gestor desse maravilhoso e pujante 

município. 

 

O programa que vamos iniciar através de um processo dinâmico, democrático 

e aberto a sociedade tem como objetivo ,debater a nossa grande Cascavel. Eu, 

sendo eleito, vou torna essas proposta realidade , em 2024 entregar uma 

prefeitura saudável, com dinheiro em caixa e uma população melhor assistida 

em todos os quesitos. 

 

Vamos fazer uma gestão descentralizada, delegar aos servidores atribuições e 

confiar em seu trabalho, para assim levar políticas públicas a todas as partes 

da cidade. 

A participação da população para democratizar a gestão é fundamental, o 

cidadão deve acompanhar e avaliar as políticas públicas, podendo cobrar sem 

receio algum, minhas ações e da equipe que estará comigo. Uma prefeitura 

que não debate com a população não merece respeito. 

 

Trabalharemos de forma inovadora e criativa, transformando Cascavel em 

uma grande metrópoles moderna e eficiente. Valorizando seus 

empreendedores e também seus colaboradores, para que tenham desejo de 

continuar aqui e prosperar junto a nossa cidade. 

Esse programa tem como diretrizes os eixos: Econômico, Social, 

Desenvolvimento Urbano Sustentável, Transparência com recurso público. 

 

Somos responsáveis por zelar do recurso público, entregar ao cidadão o que 

ele merece como pagador de impostos, ou seja, uma gestão eficiente e 

comprometida com o desenvolvimento da cidade e de seus cidadãos. 

 

Vamos juntos transformar Cascavel em uma grande metrópole, referência no 

Paraná com as políticas públicas para a população e não para os políticos. 

Somos humildes servos desses mais de 320 mil cascavelenses que 

escolheram a cidade, para morar, criar seus filhos, estudar, crescer junto com 

a cidade. 

 

JUAREZ LUIZ BERTE 

PREFEITO 

 

TOZZI 

VICE PREFEITO 
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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

Desigualdade  se combate por meio do aumento de empregos. 
 

 Criar as Casas do Empreendedor: espaços de trabalho compartilhado com 

salas de aula para cursos, área de exposição de produtos e ateliês, onde 

estarão disponíveis serviços para abertura de novos negócios e recursos de 

apoio às micro e pequenas empresas. 

 

 Banco do Empreendedor , com a finalidade incentivar o micro crédito ao 

pequeno empreendedor. 
 

 Criar um observatório receptor de ideias para atrair talentos das atividades 

criativas e empreendedoras das regiões da cidade a ser instalado nos 

bairros. 

 

 Criar o Empreenda Cascavel : parcerias publicas com entidades 

educacionais ,para ensinar noções básicas de administração de empresa, 

economia, estratégias de negociação, com um portal interativo para sanar 

dúvidas e resolver problemas. 

 

 Fomentar o Turismo de Eventos , com o objetivo de alavancar a economia 

local . 
 

 Reduzir o  ISSQN, para incentivar  a vinda de mais eventos para o 

municipio e assim gerar mais empregos , renda e desenvolvimento 

economico.  

 

 Adequação, modernização e ampliação do autodromo, centro de eventos e 

estadio , alem da construção de novos espaços para eventos coorporativos e 

recepçao de turistas. 

 

AGRICULTURA 

 
 Criar um Programa de paviemtação asfaltica na Zona Rural facilitando 

assim o escoamento da produção agropecuaria. Vamos construir 200 Km 

de asfalto. 
 

 Projeto Centurão Verde: Vamos estimular a produção local , para a 

comercialização na feira do agricultor e também na compra dos  produtos 

para a merenda escular, gerando renda ao pequeno produtor rural. 
 

 Incentivar o Agronegocio. 

 

 Apoiar a agricultura familiar com assistencia tecnica especializada 

progamas e cursos que contribuir com o aumento da renda do homem do 

campo. 
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
SAUDE 

 
 Programa Atendiemnto Fácil :Agendamento de consulta, regulação de 

vagas e leitos, renovação de documentos e receitas;tudo via aplicativo  

buscando racionalizar recursos e melhorar a qualidade do atendimento. 
 

 Aumentar o numero de medicamentos gratuitos para a população. 

 

 Aumentar as visitas domiciliares  em geral para pessoas que tem 

dificuldade de acesso as unidades de saude. 

 

 Criar nucleos de atendimento especializado nas quatro regiões da cidadde , 

com medicos especialistas para a tendimento da população. 

 
 Integração das ações de saúde com as áreas de educação e esportes.Integrar 

a gestão do atendimento básico com o atendimento especializado e 

hospitalar, unindo o atendimento da saúde em seus diferentes níveis de 

atenção.  
 

 Desenvolvimento profissional Continuado por Educação à Distância e 

fortalecimento do Telessaúde,  
 

 capacitação do profissionais da gestão da saude  como também , tecnicos , 

infermeiros e medicos  da rede pública. 

 

MUTIRÕES DA SAÚDE 

 
 Realizar exames e consultas  ,aproveitando  locais de convivência social 

(clubes, igrejas, espaços públicos) para realização de mutirões. Firmaando 

alianças com universidades e entidadesdo terceiro setor para realizar esses 

ações . 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

 
 Ampliar a atuação com foco em ações preventivas atraves do tele 

acompanhamento. 

 

 Incentivar as escolas municipais a adotarem o habito  saudaveis para as 

crianças da rede publica. 
 

 Incetivar apratica de Esportes para combater o sedentarismo em todas as 

faixas de idade. 

 

 Adotar medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para eliminar 

situações de iminente perigo à saúde pública exemplo : DENGUE. 
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EDUCAÇÃO  

 
 Investir nas unidades escolares com maiores problemas de aprendizagem, 

promovendo estratégias próprias para o soluções. 

 

 Criar o Centro de Apoio e Inovação para professores e equipes escolares, 

que mobilize, capacite e apoie de forma sistemática a construção de 

propostas e soluções voltadas para a melhoria das aprendizagens. 

 

 Organizar residências pedagógicas, com funcionamento análogo às 

residências de estudantes.Desenvolvendo parceria com Faculdades, Centro 

Academico e Universidades para assim o municipio fomentar a educação. 

 

 Zeras o déficit das CMEI´s  Centros Municipais de Educação Infantil) a 

população merece  educação de  qualidade. 

 

 Matéria de Moral e Civica  nos colégios Municipais , enriquecendo a grade 

curricular municipal , somos preoucupados  com a formação de um 

cidadão. 

 

 Impalntar o professor de educação fisica para o desenvolvimento de 

atividades fisicas e esportivas. 

 

ESPORTE E LAZER 
 

 

 Desmembrar Secretaria de Cultura e Esporte, retomar a Secretaria de Esporte 

e Lazer e Secretaria de Cultura. 

 

 Criar um novo organograma com capacidade de suportar a demanda 

esportiva para organizar e realizar eventos ligados a pasta; 

- Departamento de Paradesporto 

- Departamento de Desporto Escolar  

- Departamento Desporte de Rendimento (Equipes de Competições) 

- Departamento de Lazer  

- Departamento da terceira idade 

- Departamento Desporto Comunitário (Bairros e interior e Iniciação 

Esportiva); 

 

 Fomentar organizar e realizar, Competições amadoras de diversas 

modalidades e categorias; 

 

 Parceria com Entidades de Classe para realizar eventos esportivos; 
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 Parceria com as Faculdades; 

 

 Construção da Arena Multiuso para receber grandes eventos; 

 

 

 Revitalizar o Estádio Theodoro Colombelli (Ninho da Cobra); 

 

 Criação de Departamento de Apoio e orientação as entidades (OSC), 

Organização da Sociedade Cível, PREFEITO  JUAREZ                                

VICE                TOZZ 

 Criação de Departamento para fomentar Projetos de Lei de Incentivo ao 

Esporte para as Associações Esportivas legalizadas conforme legislação 

vigente; 

 

 Construção de 2 (quatro) Ginásios para treinamento de diversas modalidades 

esportivas. 

 

 quadras externas do Centro Esportivo Ciro Nardi;  

 

 

 Colocar em funcionamento o Conselho Municipal de Esporte e Fundo 

Municipal de Esporte; 

 

 Garantir transporte de qualidade para as equipes que representarão o 

Munícipio em Competições Oficiais de cada modalidade; 

 

 

 Garantir alimentação de qualidade com refeitórios em Jogos Oficiais, (Jogos 

Abertos – JAPS, Jogos da Juventude Jojup´s e Parajap´s ),  

 

 Implantar atividades para atender a demanda da terceira idade nos Salões 

comunitários dos Bairros; 

 

 

 Construção piscina térmica na região sul e outra na região leste, 

proporcionando atividades para a melhor idade. 
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CULTURA  

 

 Criar uma programação permanente e gratuita de atividades culturais e 

recreacionais nos ensino, clubes, parques e praças. 

 

 

 Promover a divulgação de nossa cultura regional em escolas da rede 

municipal. 

 

 Desenvolver programa de incentivo à inclusão cultural e artística. 

 

 Promover peças e oficinas de artes em colegios municipais , em parceria 

com Faculdades e outras instiuiçõe. 

  

 

 

 

 DESENVOLVIMENTO URBANO 

SUSTENTAVEL  
 

 

MOBILIDADE URBANA  

 
 Licitação Transparente para o Transporte Coletivo, exigir  ao menos 5% da 

frota dos onibus , com energia renovavel e tambem , acessibildiade para 

idosos , cadeirantes e gestantes no transporte publico. 

 

 Transposição região sul com a 277 , atraves da implementação de viadutos 

ou trincheiras. 

 

 Desenvolver e aplicar o planejamento cicloviario para os bairros. 

 

 
HABITAÇÃO 

 

 Vamos  viabilizar a construção de 200  unidades da habitação de interesse 

social, para pessoas de vunerabilidade social. 

 

 IPTU verde incentivo a construções sutentaveis , gerar selos de 

sustentabilidade e fometa a pratica da construção sustentavel. 

 

 Parceria publico privada para  manutenção e melhorias de espaços publicos 

, proporcionando lazer de qualidade a população. 
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IDOSO 

 

 

 Desenvolver programa de atividade física para idosos, supervisionada por 

profissionais da saúde e do esporte, aproveitando-se das academias ao ar 

livre já existentes, parques. 

 

 Incetivar apratica de Esportes para combater o sedentarismo . 
 

 Mobilidade Urbana pensa para nossa melhor idade, trazendo assim 

acessibilidade a melhor idade. 

 

SEGURANÇA  
 

 Aumentar o número de câmeras de vigilância e monitoramento, integrando-

as com outras policias. 

 

 Ampliar a iluminação pública para ruas pouco iluminadas ou sem 

iluminação, sobretudo em regiões menos favorecidas.  
 

 Instalar bases de aopio  na região norte , sul , leste e oeste. 
 

 

 

MEIO AMBIENTE 
 

 

 Desenvolver um programa  de parceria publico privada , para melhorias uso do 

lago municipal , zooologico,parque vitoria , parque taquinio , ponte molhada e 

outras areas que possam propriciar lazer a população. 

 

 Adoção de energia renovavel nos predios publicos. 
 

 Desenvolver e valorizar a educação ambiental com foco na sustentabilidade.   

 
 

 Reestruturar o programa da Coleta Celetiva, com objetivo do melhor 

aproveitamento. 
 

 Intensificar e ampliar o uso do  biogás, nos aterros sanitarios do municipio , 

gerando energia e consequentemente renda. 
 

 Progama bem estar animal : Credenciamento de clinicas para castração animal 

de rua 
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 TRANSPARENCIA COM RECURSO 

PUBLICO 
 

 

 

 

 

 

 Enxugar e reduzir o custo  da máquina pública : Nosso o bjetivo é reduzir a 

burocracia e extinguir cargos comissionados desnecessários.  

 

 Simplificação de processos. Problemas que na iniciativa privada são solucionados 

em questão de minutos podem demorar dias quando se trata do setor público. É 

possível informatizar as rotinas de trabalho para tornar o setor público menos 

burocrático, mantendo a transparência e a segurança jurídica.  

 

 Rever os contratos de prestação de serviços ao município, com foco em 

comunicações, informática, transporte, limpeza e segurança,  para obter redução de 

despesas e estimular a produtividade aumentando  a eficiência na gestão pública. 
 

 Valorizar  todos os conselhos municipais criando uma  interlocução destes 

conselhos com o Prefeito, Secretários, para que assim aconteça politicas publicas 

em prol da sociedade. 

 

 

 

 

“Cascavel merece uma gestão compormetida com o desenvolvimento , temos que 

valorizar nossos cascavelenses e tornar nossa cidade ,um modelo a ser seguido.” 

 

 

 


