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Governar Cascavel é uma grande responsabilidade, sendo uma cidade 

jovem e promissora, merece continuar crescendo em qualidade e 

oportunidades para o seu povo. 

Avançar não é apenas uma alternativa, é uma obrigação para a garantia 

de uma cidade pujante que se destaca como polo do agronegócio, da educação 

e da saúde. Queremos nossa cidade um lugar seguro e sustentável para se viver, 

proporcionar um ótimo ambiente para empreender e construir nosso futuro. 

Cascavel tem um povo trabalhador e honesto, gente de bem, que com o 

suor do seu rosto colabora no desenvolvimento do potencial econômico e na 

qualidade de vida de nosso município, por isso merece respeito. 

Avançar não é apenas uma alternativa, é um compromisso que queremos 

compartilhar, com cada cidadão, construindo uma Cascavel pra frente. 

Nossos princípios são em favor da família e do cidadão, respeito aos 

idosos e crianças, com muita honestidade, trabalho, transparência e paixão pelas 

pessoas. 

É com muito trabalho, dedicação, honestidade e respeito pelas pessoas 

que nos dedicaremos para realizar cada meta estabelecida para continuar 

construindo Uma Cascavel mais humana, sem corrupção, sem 

desperdício, uma Cascavel pra frente. 

 

 

  



Destaque de reconhecimento: 

 

A capacidade de enfrentar desafios, crises e situações difíceis, fazem parte 

da minha história, bem como a honestidade e o trabalho. 

O comprometimento, a agilidade, experiência e a dedicação comprovada 

do candidato Leonaldo Paranhos, como gestor publico, está amparada em farto 

arcabouço de realizações no Poder Executivo e no Poder Legislativo.  

A rigidez no combate ao desperdício e a corrupção, bem como, a 

responsabilidade na administração  foram características marcantes  no primeiro 

mandato, que se inspira na busca incessante da melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos, do atendimento das necessidades básicas, do respeito à 

dignidade das pessoas, através do seu engajamento e  liderança a frente  da 

administração municipal.   

O estímulo ao crescimento da economia em favor da geração de emprego, 

renda e oportunidades, é fator fundamental ao desenvolvimento social e 

qualidade de vida nesse segundo mandato, onde ser protagonista e indutor no 

processo será ́uma das marcas da administração. Porém, há de se equilibrar a 

preservação e sustentabilidade do meio ambiente, com o avanço de 

empreendimentos motrizes, aliado a superação dos desafios econômicos pós-

pandemia.  

O diálogo, o equilíbrio, a moderação, a mediação, para a resolução e 

soluções críveis estarão presentes como diretrizes da gestão municipal.  

A redução das desigualdades locais, por meio de projetos integrados, 

capazes de equalizar a oferta de serviços públicos e priorizar o atendimento de 

qualidade nos bairros é outra diretriz, que irá colocar a gestão municipal mais 

próxima de quem mais precisa.  

Cascavel não pode parar, precisa avançar ainda mais! E mais do que nunca, 

urge a necessidade de ações rápidas de curtíssimo prazo, de médio prazo e 

planejamento para o futuro de um município que é propulsor da região oeste 

do Paraná.  

 



Nossas Propostas: 

Propomos promover ainda mais o progresso e o desenvolvimento, onde 

o cidadão continua protagonista da construção de seu município. Uma cidade 

que estimule a convivência, e não a divergência.  

Os Pilares para consolidação de uma Cascavel pra frente. 

SAÚDE 

Humanização – Tecnologia - Infraestrutura 

1) Continuidade do Programa de Saúde Humanizada 

 

 Compromisso com a meta de aumentar de 85% para 100% a cobertura na 

atenção básica. 

 

 Ampliação da cobertura na Atenção Básica até chegar a 100% da 

população, proporcionando o acesso à Atenção Básica por meio das UBS 

- Unidades Básicas de Saúde e das USF - Unidades de Saúde da Família.  

 

 Continuar o programa de ampliação do número de equipes de Saúde da 

Família.  

 

 Continuar o programa de ampliação do número de equipes de saúde 

bucal. 

 

 Ampliar o horário de atendimento no Laboratório Municipal de Cascavel. 

 

 Concluir e ampliar infraestruturas da Rede Municipal de Saúde. 

 

 Concluir o processo de fortalecimento do Hospital Municipal de 

Retaguarda com a reforma e instalação do Centro Cirúrgico para 

realização de cirurgias eletivas. 

 

 Manter o Programa de Atendimento Imediato – PAI (Lei Municipal nº 

7.061/2019). 

 



 Manter e ampliar o Programa de Atendimento Residencial – PAR (Decreto 

Municipal nº 14.234 de 2018). 

 

 Manter e ampliar do Programa de Atendimento de Internamento 

Domiciliar – PAID. 

 

 Manter e expandir as ações do Programa Comboio da Saúde.  

 

 Desenvolver o Programa Mutirão da Saude Humanizada -  por meio da 

parceria com o CISOP e credenciamento de estabelecimentos privados 

para a realização de mutirão de cirurgias, exames e consultas 

especializadas em horários de maior ociosidade, feriados e finais de 

semana;  

 

 Ampliar e qualificar as ações das equipes saúde da família, saúde bucal. 

 

 Fortalecer a gestão democrática e participativa de saúde, garantindo a 

articulação com a sociedade civil, Conselhos Municipal de Saúde, e suas 

respectivas representações em nível distrital e local.  

2) Avançar, Modernizar e Inovar na Saúde  

Construção de novas estruturas: 

 Construir o Centro de Fisioterapia, Reabilitação e Terapias Integrativas e 

Complementares. 

 

 Construção de 3 Centros Materno-Infantil “AMOR E VIDA”, para 

desenvolver o Programa Gestação Segura, descentralizando os 

atendimentos dentro dos distritos sanitários, ampliando o acesso às 

gestantes, puérperas e recém-nascidos com atendimento especializados 

e exames diagnósticos de qualidade e com agilidade, com foco ainda 

maior na diminuição das taxas de mortalidade materno e infantil, com 

serviços especializados de Obstetrícia, pediatria, fonoaudiologia, nutrição, 

enfermagem, ambulatório. 

 

 Consolidação e ampliação do sistema de atendimento via Call Center e 

Digital, permitindo o agendamento de consultas e visualização de exames 



por meio de aplicativos, garantindo maior controle e agilidade nas filas da 

saúde com a confirmação de consultas e exames, com a concretização da 

experiência positiva do Call Center. 

 

 Desenvolver o Programa Saúde Sustentável com a instalação de energia 

fotovoltaica e sistema de captação de águas das chuvas em unidades de 

saúde. 

 Implantação de oficina de robótica - Caps AD Caps I, CAps 3. 

 

EDUCAÇÃO 

Qualidade – Modernidade – Valorização 

 Fortalecer e dar continuidade ao Programa Criança Feliz na rede Municipal 

de Educação, proporcionando qualidade no ensino, respeitando as fases 

de cada criança. 

 

 Continuidade do programa Valorização do Servidor, com capacitação dos 

professores e servidores. A melhoria na qualidade da educação passa 

necessariamente pela melhor formação, capacitação e valorização dos 

professores. 

 

 Continuidade e ampliação do Programa de Educação em Tempo Integral 

com incentivo ao esporte e cultura nas atividades de contra turno. 

 

 Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para 

todos os alunos da rede municipal de ensino, no sistema Cascavel Compra 

Legal, garantindo qualidade, economia e pontualidade na entrega. 

 

 Ampliação do uso de alimentos orgânicos, melhorando a variedade dos 

alimentos da merenda escolar. 

 

 Ampliar o número de vagas na Clínica Escola do Transtorno do Espectro 

Autista.  

 

 Manutenção do Desenvolvimento da Robótica educacional e Criatividade. 

 



 Implementar o Centro de Integração de Cultura e Língua. 

 

 Manter o programa de revitalização e ampliação das escolas e Cmeis 

(Escola Feliz). 

 

 Criar o Programa de iniciação do Aluno Atleta na sede da Fundação 

Municipal de Esporte e Cultura. 

 

 Implementar o Programa de Educação Ambiental Permanente na Rede 

Municipal de Educação. 

 

 Ampliar o programa de educação empreendedora em ações do contra 

turno escolar. 

 

 Implantação do Programa Escola Inteligente – com instalação de eficiência 

energética e tecnologia nas escolas municipais. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Geração de Empregos – Valor Agregado à Produção – Inovação - Turismo 

 

1) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA  

 

 Criação do Agência de Fomento de Cascavel – Sistema de fomento onde 

o município subsidia os juros a pessoas físicas, microempreendedores 

individuais, micro e pequenas empresas.  

 

 Desburocratização - Implantação do Rede Simples – plataforma de 

integração com sistemas da receita federal, estadual, corpo de bombeiros, 

serviço da junta comercial e alvará para abertura 100% online de 

empresas, em entrada de dados única, visando facilitar a abertura, 

alteração, baixa e otimização dos processos internos de licenciamentos de 

empresas. 

 



 Ampliar acesso ao crédito por meio de aporte de recursos em sociedade 

garantidora de crédito. 

 

 2) INDUSTRIALIZAÇÃO E FOMENTO À AGRICULTURA E AO AGRONEGÓCIO 

 PROVAI - Programa de Valorização de Produtos Agroindustriais - 

fortalecimento de agroindústrias familiares e do pequeno produtor por 

meio de cessão de equipamentos, cursos e capacitações, assessoria 

técnica para certificações SIM, SISB e SUSAF e microcrédito para o 

desenvolvimento e industrialização de produtos. 

 

 PIA - Programa de Implantação de Arranjos Produtivos para fortalecimento 

das cadeias produtivas locais, apoiando a diversificação: 

 

1. Proteína Animal (com ênfase nas carnes de ave, suíno e pescado, gado 

e no leite);  

2. Agroalimentar de base vegetal (com ênfase na produção de grãos e 

amido para a alimentação humana);  

 

 Programa de fortalecimento das cadeias de valor: 

 

1) Indústria de Base de Tecnologia da informação. 

2) Indústrias de software. 

3) Biotecnologia. 

4) Industria metal mecânica 

 

 Programa Selo Alimento Saudável – promover o fortalecimento das 

agroindústrias do pequeno produtor rural por meio da Fundetec e 

SEAGRI, através de capacitações, cursos, monitoramento e analise para 

certificação de alimentos produzidos nas pequenas propriedades, 

melhorando a qualidade, embalagem e gerando acesso ao mercado e 

melhoria na renda. 

 

 Programa Selo Alimento Orgânico do Paraná – promover o fortalecimento 

das do pequeno produtor rural por meio da Fundetec, através de 

capacitações, cursos, monitoramento e análise para certificação de 



alimentos produzidos nas pequenas propriedades, melhorando a 

qualidade, embalagem e gerando acesso ao mercado e melhoria na renda. 

 

 

 Distritos Rurais Produtivos – identificar potencialidades de cada distrito 

para fortalecer a economia local, conforme sua vocação e aceleração das 

cadeias produtivas nos distritos rurais.  

 

 Programa Amplia – ampliação do zoneamento de urbanização especifica 

para áreas industriais. 

 

 

 PMAI – Programa Municipal de Atração de Investimento – Conclusão dos 

estudos e Implantação do programa em desenvolvimento. 

 

 Redução do percentual mínimo de área institucional em distritos 

Industriais públicos e privados, como mecanismo de incentivo a 

implementação de loteamentos industriais. 

 

 Programa Terreno Produtivo - Permissão de uso de terrenos públicos para 

pequenas empresas que quiserem se instalar para desenvolver suas 

atividades neste local e como contrapartida deverão fazer o cercamento 

(muros ou grades) e calçadas do terreno. 

 

 Incentivo a criação de espaço para comercialização de produtos da 

Agricultura familiar / Agricultura Urbana / Orgânicos. 

 

 Criar legislação de ampliação gradativa da utilização e compra de 

produtos orgânicos pela merenda escolar. 

 

 Criar programas de apoio aos setores mais afetados pela pandemia. 

 



 

  3) INOVAÇÃO 

 Programas de Incentivo às Startups – lançamento de editais de fomento à 

inovação em parceria com Fundação Araucária - Ecossistema de Inovação. 

  

 Criação do Programa Profissionais do Futuro  – programa de capacitação 

e formação 5.000 alunos em lógica de programação. 

 

 Incentivar a criação, instalação e desenvolvimento de empresas de alta 

tecnologia, de tecnologia da Informação e promover negócios baseados 

na economia Criativa que tem alta geração de renda e empregos com um 

baixo impacto ambiental.  

 

 Apoiar e promover feiras e eventos de Tecnologia para fortalecer a cultura 

da inovação. 

 

 Construção da Estação da Inovação – espaço para oficinas e prototipação 

de produtos, para o fortalecimento do empreendedorismo e da inovação, 

por meio capacitações, incubação e aceleração de startups. 

 

 Selo empresa Inovadora - Cadastro de empresas inovadoras possibilitando 

acesso aos incentivos fiscais da lei de inovação. 

 

 Fortalecimento da Fundetec como Parque de Agroinovação, com 

lançamento do condomínio empresarial voltado para indústrias que 

desenvolvam produtos inovadores. 

 

 Aprimorar e promover ações de Smart City, priorizando o incentivo do uso 

de energias renováveis por meio de politicas de incentivos e estimulando 

a aplicação  do conceito de eficiência energética na gestão pública.  

 Criar plano de incentivo a ampliação de cooperativas e associações de 

geração de energia. 

 

 Fortalecimento do ecossistema de inovação por meio de ações conjuntas 

entre os atores envolvidos para aumentar a densidade de startups no 

município. 



 

 Fazer estudo de viabilidade para instalação de laboratório de inteligência 

artificial em Cascavel. 

4) TURISMO 

 Fortalecer o turismo rural - através de apoio a propriedades rurais com 

potencial de atratividade turística, por meio de roteiros e mapas 

temáticos, geo referenciamento de localidades, microcrédito para 

melhoria de instalações, cursos e capacitações, plano de marketing para 

redes sociais para promoção e difusão dos roteiros e atrativos do 

munícipio. 

 

 “Roteiro Ecoturismo”, promover credenciamento de empresas 

interessadas em explorar roteiro pré estabelecido,  com ônibus ou vans  

para visitação de turistas explorando o potencial turístico de Cascavel. 

 

 Fortalecer turismo de eventos através da gestão de captação de eventos, 

com politica permanente de campanhas de marketing. 

 

 Incentivar a manutenção e revitalização de espaços públicos existentes, 

por meio de parcerias com a iniciativa privada (Lei Municipal nº 

6.928/2018). 

 

 Criação da Av. Itaipu, ligando BR-277 do Trevo Cataratas ao Trevo do 

Guarujá, com revitalização para promover mobilidade urbana e segurança 

no trânsito.  

 

 Elaborar e implementar Plano de Turismo Sustentável, visando a geração 

de empregos e promoção da cultura regional e os produtos locais, com a 

criação de roteiros turísticos e uma forte agenda cultural.  

 

 Fomentar eventos ciclísticos no roteiro de cicloturismo Cascavel / Foz do 

Iguaçu. 

 

 



SEGURANÇA E PROTEÇÃO À COMUNIDADE 

 Atuação integrada e organizada na prevenção do crime e aumento da 

segurança. 

 

 Treinamento, valorização, qualificação, ampliação e estruturação da 

Guarda Municipal. 

 

 Plano de Valorização Salarial da Guarda Civil Patrimonial e Guarda 

Municipal 

 

 Continuidade na Implantação do Programa Cidade Inteligente e Segura. 

 

 Manter e ampliar a estrutura de patrulhamento em cada território. 

 

 Ampliação do Programa Força Rural 

 

 Desenvolvimento de aplicativo para aproximar a população à polícia, com 

espaço para denúncias e alertas de socorro. 

 

 Implantação de sistema de muralha eletrônica para aumentar a segurança 

dos cidadãos cascavelenses. 

 

 Criação do CICOM -  Centro Integrado de Inteligência e Controle  

Operacional em Monitoramento – por meio da unificação da central de 

monitoramento – Câmeras de Segurança / Modernização Semafórica / 

Guarda Municipal / Câmeras privadas / Câmeras dos estabelecimentos do 

município / Controle de parquímetros / Transporte Coletivo. 

 

 Continuar e fortalecer as ações com módulos moveis em todas as regiões 

da cidade. 

 

 

 

 

 

 



SUSTENTABILIDADE / MEIO AMBIENTE 

 

 Fortalecimento do Programa “Reciclar é preciso” -  Com a consolidação 

da Rede de Ecopontos para Programa de Coleta e Reciclagem de Resíduos 

Sólidos 

 

 Implementar políticas de educação ambiental continuada, incentivo à 

reciclagem de materiais e uso equilibrado dos recursos naturais e energia. 

 

 Promover e dar continuidade ao Plano de arborização e áreas verdes por 

meio do levantamento de informações e inventários de arborização 

urbana e áreas verdes.  

 

 Fiscalização e política de redução e destinação de resíduos. 

 

 Implantar programas que promovam uma cidade inteligente, sustentável 

e humana. 

 

 Priorizar a construção de novas estruturas com projetos modernos e 

autossustentáveis. 

 

 Adaptação de estruturas públicas com conceito zero energy de eficiência 

energética e geração de energia solar. 

 Fortalecimento do “Programa Agricultura Urbana”    

 

 Continuidade do programa de substituição de lâmpadas existentes por 

tecnologia LED nos prédios públicos e instalação de painéis solares para 

captação de energia.  

 

 Ampliação da instalação de cisternas para captação de água de chuva em 

estruturas  publicas já construídas e priorizar novas estruturas com 

construção com conceito ecológico. 

 

 Manter as ações do “Programa Cidade Limpa” 

 



 Projeto Moeda Verde para ampliar a troca de recicláveis por verduras 

cultivadas no projeto agricultura urbana. 

 

 

 Adequação de legislação urbanística e de habitação com incentivo à 

instalação de sistemas de captação de água da chuva (cisternas) e luz 

solar. 

 

 Ampliar a Usina de fabricação de "paver" e calçamento ecológico para 

regularização de calçamentos nos territórios e lombadas elevadas que 

fazem parte do "Calçada Boa - Acessibilidade". 

 

 Construção dos Eco Parques do Santa Felicidade e do Floresta. 

 

 Ampliação e melhoria de parques ambientais e áreas verdes do município 

com replantio de árvores nativas. 

 

 Recuperação de áreas verdes e nascentes em áreas urbanas e rurais. 

 

 Fortalecimento do setor de manutenção de parques e praças. 

 

 Preservação e restauração de áreas urbanas (fundos de vale), com plantios 

de plantas nativas. 

 

 Implantar projeto de compostagem no aterro municipal. 

 

 Continuidade da Implantação do Projeto Território Verde – mudança 

urbanística e de legislação da região do lago municipal, priorizando a 

preservação do meio ambiente e criando atrativos turísticos para o 

município. 

 

 Criar Programa Selo Municipal de ambiente Sustentável – Fomentar, por 

meio de cursos, palestras, capacitações, e prover monitoramento e análise 

para certificação de práticas de sustentabilidade, bem como premiar por 

meio da Fundetec e SEMA, o reconhecimento e a promoção de práticas 

sociais e ambientais adequadas por empresas e entidades, permitindo 

acesso a Incentivos fiscais, na forma da legislação pertinente. 



 

 Projeto Casa Pet – criação de lar temporário para animais abandonados 

resgatados, por meio de parcerias com os cuidadores e ONGs de animais. 

 

MOBILIDADE URBANA E URBANISMO 

Mobilidade urbana: trânsito, acessibilidade, sistema ciclo viário. 

Uma cidade moderna possui um bom planejamento em seu sistema de 

mobilidade urbana e faz uso da engenharia de tráfego e de soluções eficazes 

para uma melhor desenvolvimento e fluidez do trânsito. 

Cascavel precisa adequar-se ao crescimento crescente de sua população 

e do número de veículos cada vez maior. 

A preocupação com um trânsito voltado para as pessoas, promover uma 

mudança de mentalidade com relação ao respeito no trânsito e possibilitar uma 

maior acessibilidade às diferentes necessidades é uma de nossas prioridades. 

 Estudos de viabilidade para implantação de terminal de carga no 

Aeroporto de Cascavel. 

 

 Manutenção de programas de orientação ao trânsito por meio de oficinas, 

teatros e palestras. 

 

 Adaptação do transporte urbano às diferentes necessidades.  

 

 Plano de incentivo ao uso de bicicletas, com melhora e ampliação das 

estruturas de ciclovia. 

 

 Campanhas de conscientização e educação no trânsito, visando criar uma 

mentalidade de respeito no trânsito e reduzir mortes e acidentes; 

 

 Utilização de sistemas modernos de engenharia de tráfego e estudos de 

planejamento para criar soluções inteligentes na melhoria do trânsito; 

 

 Implementação do PMMU - Plano Municipal de Mobilidade Urbana – com 

o objetivo de prover diagnósticos e análises das condições atuais do 



trânsito da cidade, a projeção de como ele deve estar a alguns anos e 

apresentar soluções que melhorem a trafegabilidade. (Contrato nº 

065/2020 já em execução) 

 

 Continuidade na Implementação das ações do PAITT– Plano de Ações 

Imediata no Trânsito e Transporte -  com objetivo de prover diagnósticos 

de problemas de mobilidade e desenvolver propostas para aplicação em 

curto prazo e de baixo custo, para melhoria da qualidade e segurança do 

trânsito. (Contrato nº 065/2020 já em execução) 

 

 Contratação de Consultoria para implantação de nova concessão do 

Transporte Coletivo Urbano. 

 

 Ampliação de uso de veículos elétricos na frota municipal. 

 

 Planejar o desenvolvimento urbano descentralizado, encurtando as 

distâncias entre moradia e trabalho. 

  

 Criação do Fundo Municipal do Transporte. 

 

ESPORTE E LAZER 

 

 Manutenção e ampliação de espaços públicos (praças e ATI) para 

promoção da prática de ginástica e alongamento. 

 

 Continuidade no Programa de Incentivo ao Esporte Amador e de Alto 

Rendimento por meio dos Chamamentos Públicos em parceria comas as 

Organizações da Sociedade Civil. 

 

 Programa de ginástica laboral para funcionários de setores públicos. 

 

 Incentivo da prática de esportes nas escolas, com contratação 

de profissionais de educação física e ou parcerias com faculdades 



(estagiários), e associação de Escolas de Futebol para as Rede Municipal 

de Educação. 

 

 Parcerias com faculdades e universidades para prover agentes 

mobilizadores.  

 

 Promover jogos do interior e Incentivar ao esporte e lazer com academias 

da terceira idade nas sedes dos distritos -Incentivo ao desporto da melhor 

idade. 

 

 Intensificação do uso de esportes nas atividades de contraturno (tênis de 

mesa, karatê, judô, capoeira, xadrez) 

 

 Apoio e Manutenção de Eventos automobilísticos 

 

 Investimento no esporte de alto rendimento. 

 

 Incentivo de prática e eventos aos portadores de necessidades especiais. 

 

 Incentivo a prática desportiva da melhor idade. 

 

 

CULTURA 

 

 Ampliar o Programa Cultura em Ação: 

Com a manutenção, ampliação e requalificação dos equipamentos 

culturais, promovendo a acessibilidade, sustentabilidade e participação 

social nos territórios, distritos e zona rural, descentralizando as ações de 

juventude e oferecendo espaços adequados para as diversas linguagens 

culturais: teatro, audiovisual, hip hop, dança, artes, artesanato, música, 

poesia dentre outras.  

Viabilizando a criação e fomento de grupos culturais tais como 

artesãos, grupos de dança, teatro e as demais expressões artísticas e 

culturais, priorizando os artistas municipais e a promoção de atividades 



itinerantes descentralizadas, incentivando programas culturais em escolas 

e associação de moradores. 

 Criação de editais sob a forma de prêmios e ou financiamento para a 

produção cultural, circulação e capacitação de jovens, de forma a 

incentivar suas expressões, considerando a diversidade (urbano, rural), o 

fortalecimento de seus grupos e possibilitar sua profissionalização no 

âmbito da economia criativa. 

 

 Manter e ampliar credenciamento de artistas para prestarem serviços em 

apresentações e eventos públicos nos territórios, com incentivo de 

programações culturais locais. 

 

 Incentivo ao teatro, música, dança, cinema e folclore nas escolas - Ações 

conjuntas entre Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e a Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

 Apoiar projetos de contação de histórias e incentivo à leitura, concursos 

de redação entre alunos do município. 

 

 Manter e ampliar para os territórios os festivais culturais de música, dança, 

teatro e cinema; 

 

 Concursos de poesias e contos entre alunos do município. 

 

 Fortalecimento da orquestra sinfônica de Cascavel em eventos municipais; 

 

 Criação da Rua da Cultura e Saber (com oficinas e projetos). 

 

 Manutenção do projeto “Teatro para Todos”, acesso de estudantes da rede 

municipal e estadual de ensino às peças de teatro.  

 

 Manter e fortalecer os festivais existentes. 

 

 Criar projetos cultura da 3º idade. 

 

 Revitalização do Museu 



 

 Implementar o projeto "Cine Território" buscando aproximar a juventude 

de cada território da linguagem audiovisual. 

 Adequação da Praça Parigot de Souza para espaço Cultural. 

 Fortalecimento da FMUC – Fundação Municipal de Cultura e Esporte com 

instalação em nova sede no Centro Nacional de Treinamento em 

Atletismo   

 

 

AGRICULTURA 

 

Temos uma cidade essencialmente agrícola, com sua base no agronegócio 

e sustentada pela agricultura familiar, nossa economia gira prioritariamente de 

serviços e produtos agrícolas e para melhorar nossa cidade precisamos 

melhorar as condições das famílias que vivem e produzem no campo, melhorar 

sua condição e permanência nas áreas rurais, melhorando a educação de 

escolas rurais, a segurança, as vias de acesso e transporte de produtos, 

otimizando assim o rendimento de suas propriedades. 

 

 Incentivo à criação de pequenas cooperativas de produtores rurais com 

apoio da Fundetec, com treinamentos e orientação ao pequeno produtor. 

 

 Manter e ampliar o programa de apoio e incentivo à piscicultura municipal 

(Programa premiado nacionalmente).  

 

 Incentivo a instalação de frigoríficos para fortalecimento das cadeias 

produtivas do suíno e do bovino. 

 

 Projetos de apoio técnico e infraestrutura aos pequenos produtores.  

 

 Fortalecimento da agricultura familiar rural. 

 

 Ampliar o Programa de Readequação das Estradas Rurais  

 



 Criação de Anel de Integração e Produção Rural - anel viário interligando 

todos os distritos, facilitando o escoamento da produção e incentivando 

o turismo rural. 

 

 Ampliação do Programa Asfalto Rural -  asfaltamento progressivo das 

estradas prioritárias para escoamento da produção agrícola. 

 

 Ampliação e melhoria da segurança Rural por meio da Força Rural. 

 

 Manter e ampliar o Projeto de incentivo de inseminação artificial. 

 

 Implementar Programa de Transformação da Genética bovina do leite. 

 

 Promover coparticipação em melhorias de estruturas em regiões de divisa 

de municípios. 

 

 Manter e ampliar o “Projeto Porteira para Dentro”, Apoio na adequação de 

estradas dentro das propriedades, que oferece serviços de manutenção 

de estradas DENTRO das propriedades rurais e também construção de 

açudes e curvas de nível. 

 

 Programa de construção e ampliação de pontes no interior. 

 

 Estruturar usina de britagem. 

 

 Aquisição de novos equipamentos e máquinas. 

 

 

GESTÃO EFICIENTE 

 

 Programa de qualificação profissional continuada. 

 

 Continuidade no programa de desburocratização nos setores públicos 

municipais. 

 

 Manutenção e Fortalecimento das Ações de Combate ao desperdício. 

 



 Manutenção e Fortalecimento das Ações de Combate à corrupção. 

 

 Realização de diagnósticos comunitários atualizados constantemente. 

 Programa de saúde mental e emocional do servidor. 

 

 Ampliar a utilização de meios tecnológicos para estabelecer processos 

internos na gestão pública tornando mais eficiente o atendimento direto 

das demandas e reclamações dos moradores. 

 

 Incentivar a fiscalização dos espaços e equipamento públicos pela 

população, por meio de todos os canais de atendimento da prefeitura, 

inclusive aplicativos para dispositivos moveis.  

 

 Aumentar o número de processos digitais disponíveis aos cidadãos. 

 

 Novas Ferramentas de recuperação de Dívida Ativa. 

 

 Lançamento da Nota Premiada Cascavel. 

 

 Implementar e ampliar políticas para Governo digital. 

 

 Manutenção e Ampliação de Parcerias com entidades para oferta de 

habitação. 

o Projeto Casa Fácil 

o Linha de Crédito: FGTS e SBPE 

o Subsídios Financeiros via Fundo Municipal de Habitação   

o Alvará de Construção e Habite-se Online 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Cascavel Caridoso – Manutenção do Projeto de acolhimento de idosos e 

pessoas com deficiência.  

 

 Cidade do Idoso - Espaço para atendimento de pessoas da melhor idade 

com a finalidade de prover atividades de integração, lazer e qualidade de 



vida para idosos que necessitam passar algum período do dia ausentes de 

suas casas, devido a atividades profissionais de seus familiares.  

 

 Ampliação de profissionais para melhoria dos serviços de atenção básica 

– Assistentes sociais e Psicólogos. 

 

 Manutenção e ampliação do Programa Bebêrço. 

 

 Melhoria de infraestrutura – Construção do CRAS do XIV de Novembro e 

do Centro de Convivência do Santa Felicidade. 

 

 Construção do Restaurante Popular da Região Norte. 

 

 Manutenção e Ampliação do Programa Promover.  

 

 Apoiar comunicação de campanhas de cunho social para entidades. 

 

 Apoiar ações de Economia solidária e inclusão produtiva. 

 

 Manutenção do programa Construa Cidadão em parceria com iniciativa 

privada. 

 

 Ampliar ações do “Projeto FeliCidade do Idoso” no Parque Tarqüínio - Um 

Espaço que oferece aos idosos cursos de alfabetização, dança, 

hidroginástica, musculação, pilates, teatro, inclusão digital e atendimento 

médico. 

 

 Manutenção do programa Linha da Felicidade com passeios turísticos 

voltados para a 3º idade. 

 

 Promover a inclusão social, econômica, por meio do ensino, de 

campanhas de conscientização, de cursos e oficinas. Dando apoio aos 

projetos e iniciativas de fomento a economia criativa, colaborativa, que 

atuam diretamente na inclusão dos indivíduos.  

 

 Implantar o Programa valoriza vida - Criação de programa para prevenção 

de mortes por suicídio. 



 

POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

 

 Continuidade do fortalecimento do Programa Vida Nova - Cuidado ou 

tratamento através de cartão (benefício) para custear a recuperação de 

dependentes químicos em entidades credenciadas. 

 

 Manter o Programa de Prevenção através de orientação à população e 

principalmente nas escolas por meio de campanhas atingindo idades de 

risco para uso de álcool e drogas. 

 

 Capacitar profissionais da saúde para atendimento adequado aos 

usuários, formando uma rede de proteção.  

 

 Desenvolver campanhas educativas em todas as comunidades, 

associações, escolas, igrejas, clubes, objetivando a prevenção da 

drogadição e doenças.  

 

 Incentivar a participação da população em geral na prática de atividade 

física voltada para saúde e qualidade de vida, observando todas as faixas 

etárias e gêneros, estabelecendo um acompanhamento mais próximo aos 

idosos e grupos de risco.  

 

 Plano de capacitação e fortalecimento às redes de assistência psicossocial 

para cuidado e tratamento da drogadição. 

 

 Ampliação do uso e melhoria das estruturas de esporte no município, 

além de parcerias com faculdades e universidades para criação de um 

programa inovador de esporte e lazer que retire as crianças das ruas e do 

risco de contato com as drogas. 

 

 Rede CRER - capacitação e qualificação profissional ao dependente 

químico e apoio a inserção no mercado de trabalho. 

 Rede SER – fortalecimento dos serviços de recuperação. 

 Rede ORAR – Serviço de orientação à população em geral, nas escolas, 

ambientes de trabalho, territórios, dentre outros 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os candidatos a prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos da Silva e vice-

prefeito Renato Silva, vêm registrar seu compromisso e amor por Cascavel, e 

para isso torna público o presente documento oficializando suas propostas para 

consolidar uma Cascavel para todos. 

A “Cascavel pra frente” é sustentada em uma gestão moderna e 

responsável, séria e comprometida em tornar nossa cidade ainda melhor. 

Nosso compromisso em administrar Cascavel para fortalecer as ações e 

projetos já implementados e ainda, oferecer novas oportunidades ao povo 

desta cidade promissora e sempre hospitaleira, lugar de destaque, modelo entre 

as maiores cidades do Paraná e do Brasil. 

Entendemos que devemos continuar nossa dedicação e 

comprometimento em zelar pela cidade e torná-la cada vez mais segura, com 

mais oportunidades de trabalho, melhorias na renda, criando um ambiente 

ainda mais favorável por meio de políticas públicas, fortalecendo 

prioritariamente os setores afetados pela crise econômica relacionada à 

pandemia do coronavírus. Impulsionando nossa economia, expoente da região, 

objetivando prosperidade e melhoria na qualidade de vida.  

É com enorme responsabilidade e respeito que propomos este plano de 

governo à apreciação da população de Cascavel, com o senso de pertencimento 

a essa cidade e de poder contribuir para um futuro ainda melhor de nossas 



famílias, afinal, tudo que uma prefeitura faz, ou deixa de fazer, tem 

consequências na vida das pessoas.  

Convictos de que podemos, juntos, garantir uma Cascavel pra frente, 

convido você cidadão e cidadã cascavelense a participar desta grande missão.  

Pedimos a benção e a capacitação de Deus para esse maravilhoso projeto 

que nos comprometemos a empreender com muito zelo e dedicação. 

Coligação “Cascavel Mais humana, Sem Corrupção e Sem 

Desperdício. ” - Cascavel pra frente. 

 

 

Candidato a Prefeito Municipal de Cascavel 

Leonaldo Paranhos da Silva 

 

 

Candidato a Vice-Prefeito Municipal de Cascavel 

Renato Silva 

  

 

 


