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 “Ser prefeito de uma cidade com o 

tamanho e a importância de 

Cascavel não é uma opção política 

e, sim, de vida.”   
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As diretrizes  da COLIGAÇÃO RENOVA CASCAVEL são um guia para um 
desenvolvimento sustentável baseado nos valores e direitos da liberdade e na igualdade. Também 
um instrumento para pensar a cidade de forma integrada, que torna imperioso para que o 
planejamento público seja feito de forma transversal entre as diferentes instâncias do poder público 
em todos os níveis.   

Pensando em uma gestão comprometida com a população e compromissos programáticos 
que fundamentam a sua constituição, apresento as diretrizes para a construção coletiva do Plano de 
Governo compreendido entre 2021 e 2024. Convidaremos os mais diferentes setores organizados 
da sociedade Cascavelense, para uma composição de propostas para o programa de governo a ser 
implementado no município. 

 
Queremos construir um governo responsável e inclusivo, que apresente projetos factíveis, que 

garanta e efetive direitos civis, políticos e sociais no âmbito do município, pois é neste espaço 
territorial que os indivíduos de fato agem, vivem e convivem. 
 

A percepção individualizada dos problemas resulta em soluções mais onerosas, 
insustentáveis no longo prazo e com os piores resultados. Diante disso, o que propomos é um ciclo 
virtuoso no planejamento e na gestão das políticas públicas, tornando-as: mais baratas, mais 
integradas, mais sustentáveis e mais efetivas. Ou seja, a ênfase é na interconexão das questões que 
permeiam a gestão de uma cidade e das possíveis respostas do poder público. Assim, nossas diretrizes 
indicam o que deve ser feito para melhorar e construir. 

 
Quando se governa junto o resultado é de todos. Este é o sentido do nosso trabalho: fazer 

com que Cascavel seja verdadeiramente de todos os seus cidadãos. 
 

 
 

 
Somos todos Cascavel, e Cascavel é de todos nós. 
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DIRETRIZES 

GESTÃO 2021/2024 

 EDUCAÇÃO  

• Realizar ações emergenciais para eliminar o déficit de vagas na educação de 0 a 3 anos, 

atendendo plenamente a atual demanda; 

• Desenvolver ações de forma humanizada, respeitando os servidores da educação, 

incentivando e possibilitando conhecer seus direitos e deveres com formação continuada que 

ajudem o profissional a trabalhar com a prevenção de condutas sujeitas a sanções, conforme 

Estatuto do Servidor, trazendo profissionais da área do Direito para trabalhar temas como: 

DEVERES E PROIBIÇÕES; 

• Ampliar a formação continuada dos professores, com base no Currículo da Rede Pública 

Municipal de Ensino e BNCC, bem como definir os temas com base na construção coletiva de 

forma participativa, para contemplar todos os assuntos referentes à educação escolar no 

âmbito do município; 

• Promover e valorizar a qualificação do professor e servidores da educação, de forma que 

possa desempenhar as suas funções da melhor forma possível, para uma ação pedagógica 

eficiente; 

• Valorizar o servidor da educação em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários; 

• Adotar medidas de flexibilização para a valorização dos demais profissionais da educação 

(zeladoras, secretários...) quanto aos períodos de férias e recesso; 

• Dialogar com o Siprovel e Sismuvel, bem como disponibilizar um canal direto para os 

Professores e Prefeito; 

• Cumprir a Lei 4.362/2006, para garantir que as aulas de Educação Física sejam realizadas 

por profissional graduados na área (Decreto 15.268/2020); 

• Ampliar as escolas em regime de Tempo Integral com a oferta de atividades em contraturno 

(esportivas, cultural e educativas) visando a formação do cidadão; 

• Realizar o projeto educação no trânsito para o desenvolvimento da consciência dos futuros 

cidadãos no que se refere ao respeito às leis de trânsito; 

• Aumentar o investimento em ações e projetos que promovam a melhora contínua da qualidade 

de ensino; 

• Melhorar da Merenda Escolar com Investimento na casa dos R$ 12.000.000,00, sendo R$ 

4.471.000,00 do FNDE e R$ 7.529.000,00 de contrapartida do município; 

• Aumentar de 30% para 40% o investimento na agricultura familiar, ofertando alimentos 

saudáveis e de qualidade e valorizando o produtor rural do município; (30% primeiro ano - 

35% segundo ano – 40% terceiro ano – 40% quarto ano); 

• Fornecer cardápio adequado às necessidades nutricionais das crianças, alinhado com os 

produtores/fornecedores, para que os mesmos se organizem na certeza de que suas 

produções irão atender às necessidades dos alunos; 

• Ampliar o incentivo aos produtores da agricultura familiar do município; 



 

 
 
 

4 
 

  
 
 

• Realizar controle rigoroso de qualidade do uniforme escolar; 

• Desenvolver uma programação de entrega com agilidade, fazendo com que o kit de uniforme 

escolar chegue rapidamente ao aluno; 

• Implantar novas unidades escolares por meio de convênio com o Governo Federal (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE); 

• Estruturar um plano amplo de manutenção, reforma e ampliação das unidades escolares 

existentes; 

• Ampliar o número de quadras esportivas nas escolas municipais, inclusive quadras cobertas; 

• Construir um complexo educacional destinado à formação e capacitação, qualificação e 

aprimoramento dos alunos da rede municipal nas áreas de artes plásticas, música, teatro, 

danças e demais expressões culturais; 

• Melhorar o desempenho na avaliação do IDEB, com uma ação conjunta articulando a escola, 

Conselhos Escolares e professores; 

• Garantir o acesso para todos os alunos do Município de Cascavel;  

• Erradicar o analfabetismo, ampliando o nível de escolaridade da população e propiciando 

qualificação para o trabalho e a geração de renda; 

• Apoiar e desenvolver ações em conjunto com a comunidade escolar (Conselho Escolar e 

Associações de Pais, Professores e Servidores) que envolvam as escolas municipais aos fins 

de semana e feriados; 

• Implantar escolas Cívico Militar; 

• Garantir o acesso do aluno de áreas rurais, através do transporte escolar, às escolas 

municipais; 

• Garantir a inclusão e assegurar a acessibilidade fortalecendo o CAP e CAS das crianças com 

deficiência, com equipamento e mobiliário especial; 

• Disponibilizar aplicativo para celular/smartphone para que os pais ou responsáveis tenham 

acesso rápido a informações escolares, facilitando o acompanhamento da frequência e 

desempenho do aluno; 

• Ampliar a Patrulha Escolar - Guarda Municipal fazendo a segurança das escolas; 

• Implantar as “Olimpíadas do Saber”, estimulando o interesse dos alunos pelo conhecimento e 

premiando alunos e professores. 

 

 SAÚDE  

• Ampliar o atendimento das unidades de Saúde, tanto UBS como USF, que hoje funcionam 
das 08h00 às 17h00 para atender das 07h00 às 19h00;  

• Implantar atendimento até às 22h00 em 6 unidades (das 07h00 as 22h00), sendo elas 3 lado 
direito da Avenida Brasil e 3 à esquerda da Avenida Brasil, com atendimento de rotina, 
inclusive vacinação; 

Implantar atendimento aos sábados das 07h00 as 19h00 em 4 unidades, sendo 2 lado direito 
da Avenida Brasil e 2 lado esquerdo da Avenida Brasil, atendendo a todo Município, contando 
com atendimento de rotina, inclusive vacinação, para facilitar aos pais que trabalham durante 
a semana; 

• Implantar Plantão de Laborátório aos sábados das 07h00 as 19h00; 

• Implantar a UPA 4 na Região do Sanga Funda, Floresta, Melissa e Riviera para atender a 
população mais distante da Região Norte; 
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• Implantar Entrega de Medicamentos Diariamente, de segunda à segunda, nas farmácias das 
UPAS, para que todos os pacientes que consultam nas UPAS já saiam do atendimento médico 
com medicamentos na mão, sem necessidade de procurar uma Farmácia Básica, como 
acontece hoje; 

• Criar o programa Remédio em Casa, que entrega o medicamento no endereço do paciente, 
para idosos, deficientes físicos e doentes crônicos que faz uso de Medicamentos de uso 
contínuo; 

• Criar Programa CASCAVEL SORRINDO: tendo 2 (dois) Trailers montados com consultório 
odontológico que irá nos CMEIS e escolas para realizar o atendimento integral; 

• Ampliar o Programa de Vacinação, com atendimento em tempo integral em todas as unidades e também 
nas 6 unidades até às 22:00 horas e nas 4 unidades que atenderão aos sábados; 

• Ampliar o atendimento de Saúde Mental com CAPS I, CAPS 3 sistema de plantão 24 horas; 

• Criar um centro de atendimento integrado para pessoas portadoras de deficiência, 
contemplando com atendimento médico, de enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional 
onde a pessoa possa participar de atividades de inclusão social; 

• Universalizar o acesso à Clínica Escola para as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 

• Implantar 6 Distritos no Município, sendo 5 na região Urbana e 01 no interior, para que a 
população possa ser melhor assistida, tendo em cada distrito um gerente mais perto da 
população para dar agilidade em seu atendimento;  

• Implantar o CONSELHO DISTRITAL, com representante de cada distrito para fazer avaliação 
das ações trimestralmente e sugerir melhorias para as unidades; 

• Ampliar a LINHA DA SAÚDE NO INTERIOR; 

• Implantar o Centro de Atendimento à Criança 24 Horas, com pediatra para os atendimentos; 

• Alterar o Plano de Cargos salários e vencimentos dos SERVIDORES PÚBLICOS da 
Prefeitura, dando o direito de elevação de NÍVEL tanto horizontal (através de graduação, 
especialização, mestrado ou doutorado) e vertical (através de cursos) automático quando este 
atingir os critérios para cada nivel; 

• Ampliar em 100% a cobertura do Programa de Saúde da Familia, através da implantação de 
novas equipes; 

• Implantar Unidade para Tratamento de Dependentes de Álcool e Drogas; 

• Implantar  Mini Hospitais para cirurgias de pequeno porte, como Apendicectomia, hernioplastia 
(Baixa complexidade); 

• Transformar a saúde em gestão plena, onde o Município é quem faz o gerenciamento dos 
recursos, destinando-os para as necessidades das pessoas; 

• Criar Sistema de Gerenciamento de Filas das Especialidades onde o usuário ao consultar seja 
inserido na fila de espera para especialidade na própria unidade e seja atendido dentro de 6 
meses e não em 2 ou 3 anos; 

• Implantar Abertura das Unidades de Saúde na madrugada, para que as pessoas possam 
aguardar o atendimento na parte interna da unidade; 

• Facilitar o agendamento de consultas e exames por meio de central telefônica e aplicativos 
para telefone celular/Smartphone; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde; 

• Fortalecer e ampliar as Redes de Assistência à Saúde (mental, psicossocial, idoso, 
urgência/emergência e pacientes com necessidades especiais) com aperfeiçoamento de 
linhas de cuidado e protocolos de atendimento; 

• Implantar o Centro de Imagens Municipal, com aparelhos de RAIO-X, tomografia 
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computadorizada, ultrassonografia, eletrocardiograma e ecocardiograma. 

• Criar a Semana da Saúde de Cascavel, em alusão ao Dia Mundial da Saúde – 7 de abril.  

 

 SEGURANÇA  PÚBLICA  

• Fortalecer a segurança pública em bairros e sedes distritais implantando o Projeto Segurança 

Comunitária; 

• Manter a Guarda Municipal com contingente mínimo de 200 Guardas Municipais; 

• Implementar curso de capacitação para os Guardas Municipais; 

• Fortalecer a Ronda Escolar e a Ronda das Praças e Parques Públicos;  

• Implementar e Integrar a Central de Vídeomonitoramento;  

• Implantar Rede de Iluminação Pública 100% em LED (oferece maior iluminação e maior vida 

útil); 

• Realizar campanhas de conscientização de prevenção da violência doméstica; de prevenção 

à desordem pública (vandalismo); e de conscientização e maior fiscalização à perturbação do 

sossego; 

 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

• Promover a desoneração tributária, a partir da análise das cadeias produtivas, para melhorar a 
competitividade dos produtos locais; 

• Fortalecer a política de atração de investimentos, promovendo as vantagens competitivas da cidade; 

• Fortalecer os arranjos produtivos locais; 

Incentivar a criação de novos polos industriais na cidade voltados à instalação de pequenas e 
microempresas nas áreas definidas no Plano Diretor Municipal; 

• Incentivar o desenvolvimento do turismo em suas diversas potencialidades, por meio de 
formação profissional e investimentos em infraestrutura; 

• Apoiar e contribuir para a criação de novos centros de exposições, eventos e congressos; 

• Incentivar a instalação de indústrias, comércio e serviços, respeitada a utilização sustentável dos 
recursos naturais; 

• Integrar o processo de desenvolvimento econômico com a execução de políticas sociais, 
gerando mais justiça social, cultural e ambiental; 

• Incentivar o agroturismo; 

• Criar condições de infraestrutura e instrumentos de incentivos para o aumento da oferta de 
postos de trabalho dignos em todos os setores produtivos da economia urbana; 

• Proporcionar crescimento e expansão econômica garantindo a proteção, a preservação e o 
equilíbrio ambiental. 

• Fortalecer a ligação com entidades representativas do comércio e indústria, notadamente, a 
Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC) e Associação das Micro e Pequenas 
Empresas de Cascavel (AMIC).  
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 EMPREGO E RENDA  

• Criar novas frentes de geração de emprego e renda; 

• Apoiar os Microempreendedores Individuais – MEI; 

• Ampliar as vagas dos Programas de Qualificação Profissional em parceria com o Governo 
Estadual e o Governo Federal; 

• Ampliar as parcerias com Sebrae, ONGs, sindicatos e universidades para a geração de emprego 
e renda; 

• Incentivar e fortalecer as atividades econômicas geradoras de oportunidades de trabalho e 
renda;                 

• Incentivar o surgimento de novas oportunidades de emprego, mediante aplicação de ampla 
parceria entre iniciativa privada e poder público; 

• Implantar núcleos industriais voltados à instalação de pequenas e microempresas . 

• Implantar um polo de desenvolvimento de tecnologia com destaque para a criação de startups. 
 
 

 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Realizar ações de fortalecimento do comércio e da prestação de serviços, principalmente nos 
bairros e distritos; 

• Realizar as ações necessárias para a revitalização dos polos comerciais e de prestação de 
serviços; 

• Realizar ações de desburocratização municipal, visando facilitar a abertura de novos negócios 
na cidade, em especial micros e pequenas empresas. 

 
 

 ASSISTÊNCIA E JUSTIÇA SOCIAL  

• Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social no Município; 

• Ampliar a assistência e o apoio às pessoas com deficiência, prevendo a adoção de ações para 
educação, capacitação profissional, saúde e acesso ao emprego; 

• Desenvolver programas e ações em benefício das comunidades cascavelenses; 

• Fortalecer e ampliar as políticas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio de 
ação conjunta de todos os órgãos que integram o sistema de garantia de direitos; 

• Ampliar os programas de acesso à Justiça; 

• Ampliar os programas dirigidos à valorização do ser humano, sua integração na sociedade e ao 
exercício da cidadania; 

• Intensificar a abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua, garantindo o retorno 
assistido à convivência familiar ou a abrigo provisório sob a proteção do poder público; 

• Apoiar e valorizar o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais; 

• Prever a oferta de programas, projetos e serviços que fortaleçam os vínculos familiares e 
comunitários; 

• Construir, ampliar, reformar e modernizar as instalações dos Centros de Referência da 
Assistência Social – Cras no município; 

• Implantar o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência por meio de convênio com o 
Governo do Estado; 

• Promover políticas públicas para os idosos, voltadas ao envelhecimento saudável e ativo, por 
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meio de atividades culturais, sociais, esportivas e de inclusão digital da pessoa idosa. 

• Ampliar e reformar programas de resinserção social de moradores de rua, de forma que eles 
possam não apenas ser acolhidos, mas ressocializados através de projetos que trabalhem a 
inclusão em diversas áreas (esporte, cultura, treinamento e aperfeiçoamento profissional, 
etc...).   

 
 

 AGRICULTURA  

• Ampliar a assistência técnica para os agricultores; 

• Apoiar e estimular iniciativas que visem a agregação de valor aos produtos agrícolas; 

• Investir no incremento da infraestrutura municipal para garantir o escoamento da produção, em 
especial nas estradas vicinais; 

• Adequar e conservar as estradas rurais visando o controle de erosões; 

• Instalar um entreposto de abastecimento de produtos agrícolas no município (Mercado 
Municipal); 

• Estimular a produção e ao consumo de alimentos saudáveis; 

• Construir um Centro Tecnológico de Pesquisas Agrícolas (espécie de incubadora para a 
agroindústria); 

• Apoiar a agricultura familiar e a produção de alimentos orgânicos, incluindo o fornecimento 
para a merenda escolar; 

• Adaptar a atividade agrícola às condições ecológicas e sociais, respeitando as diversidades; 

• Incentivar a economia agrícola e o desenvolvimento rural; 

• Dar continuidade à elaboração do mapeamento e oficialização das estradas rurais; 

• Assegurar o direito de mobilidade e locomoção dos agricultores e moradores da área rural; 

• Divulgar, nos diversos setores do município, o potencial agropecuário de Cascavel, estreitando o 
contato entre os consumidores e produtores rurais; 

• Promover a manutenção do produtor na área rural; 

• Promover o fomento e o incentivo agropecuário sustentável; 

• Realizar uma PPP (Parceria Público Privada) para produção de energia solar nas 300 menores 
propriedades rurais do Município. 

 

 

 MEIO AMBIENTE / SUSTENTABILIDADE  

• Desenvolver e valorizar a educação ambiental com foco sustentável; 

• Ampliar a política municipal de destinação e tratamento de resíduos sólidos; 

• Instalar a Usina de Incineração de Resíduos Sólidos. 

• Instalar e cuidar da manutenção das lixeiras de coleta seletiva; 

• Garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente; 

• Continuar fortalecendo a gestão ambiental do município; 

• Ampliar o Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem, em especial com a adoção de ações de 
estímulo à população; 

• Promover a recuperação de recursos naturais, matas ciliares e áreas degradadas; 

• Ampliar o programa de arborização pública municipal; 
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• Intensificar ações de fiscalização ambiental integradas aos demais órgãos ambientais; 

• Ampliar a educação ambiental na rede municipal de ensino; 

• Preservar as áreas de proteção aos mananciais, compatibilizando o uso econômico e social com 
a recuperação do passivo ambiental; 

• Melhorar a infraestrutura e os serviços nas áreas de proteção aos mananciais sem afetar a 
sustentabilidade ambiental; 

• Estimular e apoiar parcerias e iniciativas próprias da comunidade e organização da sociedade civil 
para a requalificação ambiental de áreas públicas e privadas, incentivando a prática de conservação; 

• Ampliar os meios de acesso às informações que conduzam à identificação e solução de 
problemas ambientais; 

• Plano Municipal de Preservação de Nascentes, Córregos e Rios; 

• Implantar Parques Lineares em Fundo de Vales; 

• Promover ampla Campanha Educacional Ambiental; 

• Implantar o Hospital Veterinário Público; 

• Implantar o Programa IPTU VERDE; 

• Implantar Usina Híbrida de energia no lago municipal; 

• Ampliar o programa de blindagem dos rios que cortam o município; 

• Implantar o Programa PEV (Pontos de entrega voluntários), pontos estratégicos para coleta 
de materiais no município; 

• Inserir a Secretaria de Meio Ambiente no Programa Municipal de Smart City. 

• Aplicar boas práticas no controle do consumo de energia dos próprios públicos e iluminação 
pública; 

• Adotar a geração de energia renovável própria, local ou remota, para suprir consumo dos 
próprios públicos e mobilidade elétrica (Própria e transporte público); 

• Incentivar o serviço de transporte público coletivo e individual para migrar, gradualmente, para 
a mobilidade elétrica; 

• Incentivar a reciclagem de resíduos sólidos da construção civil. 
 

 

 SANEAMENTO AMBIENTAL  

• Implantar redes coletoras e estações de tratamento de esgoto nos núcleos urbanos, visando a 
interceptação e o tratamento de efluentes em áreas protegidas ambientalmente e/ou distantes 
das redes instaladas em parceria com a SANEPAR; 

• Firmar novos contratos de concessão de água e esgoto que contemplem o remanejamento 
das estações de tratamento de esgoto do perímetro urbano; 

• Dar continuidade à política de redução de perdas na produção e distribuição de água; 

• Firmar novos contratos de concessão de água e esgoto que contemplem o abastecimento 
pleno, não tendo a possibilidade de faltar água para uso humano ou para produção, prevendo 
os investimentos necessários para os piores cenários de consumo e crescimento populacional. 

 

  MULHER   
• Oferecer às mulheres em situação de violência acolhimento em serviços de referência e 

atendimento humanizado; 
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• Disponibilizar espaço de escuta qualificada e privacidade durante o atendimento, para 

propiciar ambiente de confiança e respeito às mulheres; 

• Incentivar a formação e capacitação de profissionais para o enfrentamento à violência contra 

as mulheres; 

• Oferecer informação prévia às mulheres quanto aos diferentes e possíveis atendimentos, 

assegurando sua compreensão sobre o que será realizado em cada etapa, respeitando sua 

decisão sobre a realização de qualquer procedimento; 

• Garantir acesso à justiça às mulheres em situação de violência; 

• Garantir a inserção das mulheres em situação de violência nos Programas Sociais nas três 

esferas de governo, de forma a fomentar a sua independência e garantir sua autonomia 

financeira e acesso a seus direitos; 

• Oferecer condições para o empoderamento da mulher, por meio da educação em autonomia 

econômica; 

• Combater as distintas formas de exploração das mulheres;  

• Disponibilizar transporte às mulheres até os serviços de referência que integram a rede de 

atendimento, quando necessário; 

• Garantir um espaço de atendimento as mulheres e crianças que são violentadas e abusadas 

por seus cônjuges ou outrem. 

 

  JUVENTUDE   

• Desenvolver políticas públicas específicas para a juventude; 

• Implantar o Parque Tecnólogico da Juventude, visando incentivar o protagonismo do jovem 
cascavelense; 

• Apoiar as organizações da sociedade civil na implantação de programas e ações voltadas à 
juventude cascavelense; 

• Propor parcerias com as universidades para viabilizar estudos e pesquisas visando criar ou 
aperfeiçoar a gestão e políticas públicas; 

• Realizar parcerias destinadas à capacitação profissional de jovens, especialmente no ensino 
técnico. 

• Desenvolver eventos regionais, estaduais e até nacionais nas áreas de tecnologia, com 
objetivo de proporcionar trocas de conhecimentos e experiências.  

• Criar evento nacional de competição científica na área de robótica e startups.  

 

 HABITAÇÃO  

• Fortalecer os programas de regularização fundiária, em especial aqueles relacionados a 
assentamentos subnormais; 

• Realizar, com prioridade, obras preventivas pela Defesa Civil municipal em locais de risco 
elevado; 

• Ampliar os projetos de habitação especial para a população idosa; 

• Ampliar o acesso à moradia digna para todas as famílias de baixa renda; 

• Disponibilizar áreas que pertencem ao patrimônio municipal (bens dominiais) para implantação de 
empreendimentos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida; 

• Inibir os processos de invasão nas áreas ambientais e de risco; 

• Priorizar a implantação de unidades habitacionais em parceria com os governos estadual e federal; 

• Estimular a produção de habitação de interesse social, por meio da iniciativa privada e das 
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associações e cooperativas populares de produção de moradia; 

• Assegurar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e às necessidades da população e às características locais, em 
especial nos conjuntos habitacionais de interesse social; 

• Priorizar o remanejamento de unidades residenciais dos núcleos habitacionais que estejam em 
condição de risco, que gerem potencial dano ambiental ou que interfiram na implantação de 
obras públicas, promovendo a realocação em melhores condições de habitação e a 
recuperação ambiental da área; 

• Garantir o justo valor da terra e a função social da propriedade definida no Estatuto da Cidade. 
 

 

 PLANEJAMENTO URBANO  

• Melhorar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios públicos; 

• Promover o planejamento dos espaços públicos e da paisagem urbana por meio da ordenação, 
distribuição, revitalização, conservação e preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental, com o 
objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes; 

• Promover atividades compatíveis com os espaços urbanos e sua manutenção; 

• Promover ações e programas para a implantação de novas edificações de maneira a favorecer a 
plena acessibilidade dos cidadãos aos serviços públicos, bem como incentivar a harmonia e a 
comunicação entre os conjuntos de edifício da cidade; 

• Oferecer reais oportunidades para a realização de empreendimentos necessários ao 
desenvolvimento sustentável equilibrado e à melhoria das condições de vida da população; 

• Promover a constante melhoria da qualidade ambiental e habitacional do município, bem como a 
revitalização de áreas em processo de degradação ou subutilizadas; 

Reforçar as medidas mitigadoras e compensatórias para usos e ocupações do solo e atividades 
com potencial de impacto na saúde e/ou no meio ambiente, inclusive com vistas ao 
ordenamento da densidade populacional; 

• Incentivar a utilização de materiais ecológicos e ambientalmente sustentáveis na construção de 
edificações no município. 

 
 

 

 TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  

• Realizar a integação dos diversos sistemais modais de transporte, visando incentivar o uso 
do transporte coletivo; 

• Realizar estudos técnicos com vistas à redução da tarifa do transporte coletivo urbano; 

• Dotar os terminais de transbordo com infraestrutura segura e inteligente para acesso dos 
cliclistas:  

• Desenvolver e incentivar os Programas de Educação para o Trânsito; 

• Fiscalizar os horários e trajetos do transporte público visando seu total cumprimento; 

• Aumentar a oferta de transporte público, com mais ônibus nas ruas e intervalos menores; 

• Desenvolver estudos para melhorar as condições de acesso dos moradores das várias regiões 
da cidade ao centro urbano; 

• Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo; 
Substituir gradativamente 
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• Substituir gradativamente a frota de ônibus convencionais por ônibus que utilizem energia 
limpa; 

• Criar e implantar programas de segurança para o pedestre, inclusive no entorno das escolas e 
nas faixas de segurança; 

• Zelar para que os projetos de empreendimentos considerados polos geradores de tráfego 
contenham medidas para reduzir os impactos na circulação viária; 

• Promover a melhoria da mobilidade urbana, por meio do desenvolvimento de ações de 
transporte, trânsito e acessibilidade; 

• Promover a melhoria e descentralização do fluxo de veículos; 

• Promover a integração entre os agentes públicos, para as ações relativas à Política Municipal de 
Acessibilidade, Trânsito e Transporte; 

• Recuperar e manter estradas vicinais, em parceria com o Governo do Estado; 

• Promover Fóruns com debates técnicos sobre Mobilidade Urbana no Pós-COVID. 

• Promover a descentralização do fluxo de veículos.  

 

 INFRAESTRUTURA URBANA  

• Assegurar a manutenção das vias públicas oficiais em condições regulares de tráfego; 

• Proporcionar infraestrutura básica nos bairros periféricos para elevação da qualidade de vida da 
população de baixa renda; 

• Melhorar o sistema viário municipal, incluindo execução de pavimentação e recapeamento de 
vias, microdrenagem urbana e ampliação da iluminação pública em parceria com o Governo 
Federal, o Governo Estadual e a iniciativa privada; 

• Implantar e reformar praças e outros espaços públicos; 

• Implantar programas de urbanização em bairros que não contam com a infraestrutura básica 
necessária, destacando a execução de pavimentação e a abertura de novas vias públicas, a 
execução de microdrenagem urbana e a implantação de redes de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos, iluminação pública, paisagismo e mobiliário urbano; 

• Melhorar o sistema de iluminação pública; 

• Priorizar a execução de obras viárias que façam a ligação entre bairros, reduzindo o tráfego no 
centro da cidade; 

• Pressionar as agências reguladoras e as prestadoras de serviços para que promovam a 
cobertura de demandas por redes de comunicação, transmissão de dados e energia; 

• Ampliar a malha de ciclofaixas melhorando a micromobilidade e qualidade de vida; 

• Adequar pontos de conflitos indicados no Plano de Mobilidade; 

• Adaptar calçadas e acessos públicos para cadeirantes e idosos. 

 
 

 CULTURA  

• Recriar a Secretaria Municipal de Cultura; 

• Fortalecer e valorizar o Sistema Municipal de Cultura e o Conselho de Políticas Culturais; 

• Fortalecer a política de incentivo fiscal de apoio à cultura no município; 

• Fortalecer as políticas de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, 
ambiental, natural e paisagístico do município; 

• Incentivar a produção cultural e artística; 
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• Valorizar os equipamentos culturais existentes, tanto na manutenção dos espaços como no 
fomento aos grupos culturais que os utilizam; 

• Fortalecer e incrementar o ciclo de festivais que já acontecem na cidade, por meio de parcerias 
com a iniciativa privada; 

• Promover exposição de acervo de obras da Prefeitura em mostras fixas e itinerantes nos diversos 
equipamentos públicos; 

• Possibilitar o acesso da população à informação e à produção artística, cultural e científica, como 
condição de democratização da cultura na cidade; 

• Publicar editais para fomentar projetos e atividades culturais no Município. 

 

 ESPORTE E LAZER  

• Recriar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;  

• Desenvolver aos munícipes em idade escolar (especialmente os da rede pública de ensino) a 
oportunidade de participar das atividades esportivas e de lazer, visando facilitar a inclusão 
socioeducativa, promover a saúde e a qualidade de vida, fomentar a prática esportiva, 
aprimorar a integração entre as faixas etárias, descobrir novos talentos, além de possibilitar a 
reconstrução dos vínculos familiares e comunitários; 

• Promover competições esportivas, envolvendo as escolas da rede municipal de ensino; 

• Diversificar as práticas esportivas nos centros esportivos, a partir da oferta de atividades nas 
diversas modalidades, garantindo a pluralidade do público participante a fim de evidenciar a 
importância da prática esportiva nas dinâmicas sociais; 

• Ampliar os horários de funcionamento dos espaços públicos de esporte e lazer, a fim de 
oportunizar o atendimento ao público que trabalha em horário comercial e finais de semana; 

• Desenvolver, nos domingos e feriados, atividades lúdico-recreativas tais como jogos, 
brincadeiras e gincanas; atividades socioculturais, tais como oficinas de artesanato, 
apresentações teatrais e contação de histórias; e atividades lúdico-esportivas, como futebol, 
vôlei, basquetebol e demais modalidades esportivas adaptadas; 

• Adequar praças e parques para práticas esportivas; 

• Propiciar ao público idoso encontros sociais e de lazer através da dança, propando reuniões 
dançantes; 

• Fomentar um programa de incentivo à atividade física para os idosos em parceria com 
academias de ginástica, clubes e associações esportivas; 

• Ampliar as atividades esportivas para pessoas com deficiência, proporcionando espaços de 
lazer e recreação adaptados as suas necessidades; 

• Desenvolver a modalidade de Atletismo na cidade de Cascavel; 

Oferecer atividades físicas através das Lutas para pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, nos bairros de Cascavel;  

• Promover os “Jogos do Interior de Cascavel”, através de competições envolvendo as 
comunidades dos Distritos e de regiões do interior de Cascavel; 

• Implantar o “Circuito de Corridas de Cascavel”; 

• Desenvolver a educação e respeito ao ciclista; 

• Revitalizar e implantar novos espaços de esporte, lazer e recreação, especialmente nos 
bairros e em terrenos públicos subutilizados; 

• Melhorar e ampliar equipamentos e estruturas para a prática esportiva; 
• Construir Arena Esportiva Multiuso com capacidade acima de 12 mil pessoas para 
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atender grandes eventos nacionais e internacionais;  
• Melhorar a infraestrutura dos campos de futebol no município de Cascavel visando o futebol 

amador e as escolinhas de iniciação; 

• Incentivar atividades relacionadas ao esporte a motor no Autódromo Internacional de Cascavel 
Zilmar Beux e Kartódromo Municipal Delci Damian; 

• Readequar a estrutura para transporte de atletas das mais diversas modalidades esportivas 
de Cascavel; 

• Promover parcerias com academias da cidade para promover a qualidade de vida com a 
comunidade. 

• Implantar os Jogos Municipais Interescolares com a participação das escolas municipais;  

• Implantar os Jogos Universitários, envolvendo as universidades e faculdades da região Oeste, 
aproveitando a estrutura do Centro de Trainamento de Atletismo;  

• Criar competição nacional de cross-country para ciclistas.  
 
•  

 GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

• Implementar Gestão com modernização/atualização tecnológica, buscando otimizar a 
operacionalizção pública; 

• Melhorar as condições de trabalho e fortalecer a atualização permanente dos servidores públicos 
municipais; 

• Estimular as políticas de valorização do servidor público, especialmente nas carreiras que 
prestam serviços diretos à população; 

• Ampliar a rede dos serviços de governo eletrônico pela internet; 

• Aproximar o município do cidadão incrementando os trabalhos em redes sociais e colaborativas; 

• Ampliar as ferramentas de transparência e controle social da administração pública; 

• Estimular a cidadania fiscal e o programa Nota Fiscal Eletrônica; 

• Utilizar os sistemas de tecnologia de informação na busca de agilidade, simplificação das tarefas, 
redução de custos das operações e prestação direta e transparente de serviços e informações 
aos munícipes; 

• Implantar o e-Protocolo (processo eletrônico), modernizando os processos e gestão 
documental e reduzindo drasticamente o consumo de papel. 

• Implantar o sistema de seguro dos servidores públicos municipais com cobertutra por morte, 
invalidez e doenças graves.  

 
 

 GESTÃO DEMOCRÁTICA  

• Adotar mecanismos de participação permanente da sociedade e transparência na gestão;  

• Atender as necessidades básicas e prioritárias da população; 

• Utilizar, no processo de planejamento estratégico municipal, instrumentos e canais de 
participação democráticos; 

• Buscar a transparência e democratização dos processos de tomadas de decisão sobre assuntos 
de interesse público; 

• Implantar processo de gestão de planejamento estratégico municipal permanente e contínuo; 
          Integrar as ações de gestão e planejamento estratégico municipal entre os setores 

público e privado; 
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• Instituir política voltada à valorização, preservação e manutenção das tradições, da história e 
á responsabilidade socio ambiental (Eventos culturais, religiosos e técnicos ). 

• Estimular a participação da comunidade em orçamento participativo com dotação para os 32 
bairros do município; 

 
 

 TURISMO  

• Fortalecer a posição do município nos fluxos turísticos regionais; 

• Promover o desenvolvimento do turismo associado ao patrimônio histórico, artístico, cultural, 
arquitetônico, ambiental, natural e paisagístico do município; 

• Fortalecer a ampliar o turismo de negóicos;  

• Gerar trabalho, emprego e renda com ações ligadas ao turismo; 

• Incentivar o turismo no município por meio de promoção de eventos e implementação de planos, 
programas e projetos de gestão, em especial de capacitação profissional e realização de parcerias; 

• Viabilizar a implantação de polo turístico para a realização de eventos empresariais, tecnológicos 
e de agronegócios; 

• Estimular o desenvolvimento integral do turismo em suas diversas categorias; 

• Ampliar a política municipal de turismo fortalecendo as ações e promovendo iniciativas de 
interesse turístico do município; 

• Incentivar o turismo rural e o ecoturismo; 

• Incentivar o desenvolvimento do turismo em suas diversas potencialidades, por meio de 
formação profissional e investimentos em infraestrutura; 

• Promover os produtos turísticos, eventos técnicos, turismo rural, cervejeiro, cultural, 
gastronômico e entretenimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Estas são as diretrizes que serão levadas ao conjunto dos cidadãos de Cascavel. Como fruto de 

um esforço coletivo, sintetizam um conjunto de preocupações e sinalizam uma vontade política 
decidida a assumir responsabilidade pela construção do futuro. O propósito que unifica e integra esta 
Coligação está em implantar um modelo de gestão pública municipal inovador, que efetiva os direitos 
humanos através de políticas públicas criativas, inclusivas e geradoras de altos níveis de integração 
e cooperação social. 

Querer renovar Cascavel é buscar obstinadamente reunir e congregar pessoas para edificar uma 
cidade justa, moderna, sustentável e com qualidade de vida para todos os seus cidadãos. 
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