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AMOR POR CASCAVEL
É O QUE NOS MOVE.

VOTE 12, CONFIRMA!
ATENÇÃO: ESTE É O NOSSO PLANO DE GOVERNO NA SUA VERSÃO CONCEITUAL E 

PRINCIPIOLÓGICA. O PLANO DE GOVERNO DETALHADO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE OFICIAL 
DO CANDIDATO, A PARTIR DA DATA OFICIAL DE INÍCIO DA CAMPANHA ELEITORAL.



Nossa
prioridade maior 

são as pessoas. A vida 
tem sentido quando 
compreendemos que 

servir ao próximo
é gratificante e é 

nosso dever.

POLÍTICA SE FAZ COM GRUPO

Um Plano de Governo não é um projeto acabado e inalterável, 
um Plano de Governo deve estar sempre em permanente 
construção e aprimoramento de acordo com as novas realidades 
que se apresentam, um Plano de Governo deve ser o resultado 
de ampla e democrática consulta aos cidadãos. 

Assim sendo, o conteúdo deste Plano de Governo continuará 
recebendo constantes atualizações, motivo pelo qual, justifica-se 
a divulgação de sua forma final e completa em data ulterior.

Serão sistematicamente incorporadas a este Plano de Governo 
as sugestões apresentadas pelos cidadãos, as quais serão 
oportunamente atualizadas junto a justiça eleitoral. 

Honradez, humildade, honestidade, 
família, fé e empatia: eis os princípios 
que nos norteiam.

Sustentando-nos na fé e na razão, temos 
buscado sabedoria e capacidade de 
discernimento para propor para nossa 
cidade um Plano de Governo que possa 
ser, efetivamente, um instrumento capaz 
de promover a melhoria na qualidade de 
vida das pessoas.

Queremos ser protagonistas de uma 
grande transformação e de mudanças 
imprescindíveis no perfil político e 
administrativo na nossa cidade.

QUEM SOMOS E 
COMO PENSAMOS...
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Queremos ser o alicerce 
de uma gestão exemplo de 
eficiência, zelo na aplicação do 
dinheiro público, valorização 
e qualificação do servidor, 
tudo voltado para atender aos 
interesses do cidadão.

2



É nosso propósito buscar a 
melhoria sinérgica dos índices de 
desenvolvimento humano, para 
alcançar uma gestão municipal de 
qualidade, com mais seriedade, 
ética, respeito e eficiência no 
atendimento ao povo, priorizando 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, em especial, 
as mulheres, os jovens, os idosos, 
as pessoas com deficiência, etc., 
promovendo assim uma inclusão 
social mais justa.

São imprescindíveis mudanças 
fundamentais em relação ao atual 
modelo de gestão em Cascavel 
para, assim, construirmos juntos a 
Cascavel do presente e do futuro, 
tal como sonhamos e desejamos 
para nós mesmos e também para 
nossos filhos e netos.

OBJETIVO

O objetivo 
do nosso Plano de 

Governo é propor soluções 
exequíveis para os problemas 
urbanos, com erradicação do 

desperdício dos recursos públicos, 
buscando na valorização e 

qualificação dos Servidores 
Públicos, visando atender à 

população com maior 
eficiência.
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Cascavel cresceu. E nos tornamos 
uma das maiores cidades do 
Brasil. Precisamos ser capazes 
de antecipar soluções futuras 
e ser de fato um modelo 
contemporâneo de gestão.

Nossa cidade merece a 
oportunidade de ter um novo 
modelo de política, capaz de 
atender, responsavelmente, às 
exigências dos novos tempos.

O QUE É PRECISO FAZER

Somos, enquanto cidade, uma grande 
família.

Por isso, precisamos cada vez mais cooperar 
na superação das diferenças e conviver 
fraternalmente em comunhão e harmonia.

É nosso desejo viver em uma cidade 
sustentável. E isso só é possível com a 
realização de uma Gestão séria, técnica e 
com uma visão mais voltada para a melhoria 
efetiva da qualidade de vida das pessoas.
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É imprescindível: cuidar bem do 
que temos e avançar, não com 
improvisos, mas com planejamento 
a curto, médio e longo prazo.

Pensar o desenvolvimento para 
nossa cidade envolve muitas 
temáticas que perpassam por 
desafios atuais de ordem moral, 
política, econômica e social, nas 
diversas áreas da gestão pública.

Por isso, temos como propósito 
fundamental garantir uma vida melhor 
e duradoura para nossa população, por 
meio de uma gestão austera, técnica, 
moderna, muito combativa contra o mal 
que mais assola emblematicamente o 
nosso País: a corrupção.

Agiremos com atenção especial 
inclusive naqueles pequenos 
problemas, de resolução simples, que 
atingem e incomodam diariamente a 
realidade das pessoas.

Com respeito e lealdade ao povo e às instituições, e certos de que 
estamos dispostos a cumprir com zelo uma importante missão 
de conduzir a nossa cidade de Cascavel, pedimos as bênçãos de 
Deus para que tenhamos olhos para ver, ouvidos para escutar, 
sensibilidade para sentir e sabedoria para discernir quais são de 
fato as maiores prioridades da nossa população.

Por fim, destaque-se mais uma vez que: o conteúdo integral do Plano de 
Governo com as especificidades em torno do que faremos nas áreas de 
Gestão Pública; Saúde; Educação; Desenvolvimento Econômico, Cientifico 
e Tecnológico; Segurança Publica; Agricultura; Esporte e Lazer; Família e 
Assistência Social; Transito, Mobilidade Urbana e Engenharia de Tráfego; 
Meio Ambiente; Cultura; Mulheres; Idosos; Pessoas com Deficiência; 
Juventude e Proteção de Animais,  estará disponível na página oficial do 
Candidato a Prefeito Marcio Pacheco à partir da data oficial de início da 
campanha eleitoral, para que toda população possa dele inteirar-se e, de 
forma democrática, oferecer sugestões ou críticas, como ainda, interagir 
de forma responsável visando satisfazer o nível de excelência para o 
projeto político tão almejado pela sociedade de Cascavel. 

Nossa pretensão é que Cascavel seja referência em eficiência, 
moralidade e qualidade administrativa para todo o Brasil.
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