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COMPROMISSO COM AS PESSOAS! 
 

COMPROMISSO COM A CIDADE! 
 
 

Administração de Verdade: 

Administrar e governar o Município com seriedade, transparência e dedicação, 
respeitando as pessoas e o cumprimento da lei, gerando resultados positivos e 
colocando o interesse público sempre em primeiro lugar. 

 

Educação de Qualidade: 

- Ofertar educação de qualidade para todas as crianças, jovens e adultos; 

- Ampliar a Escola Municipal Jardim Atlântico, com a construção de um 

auditório/refeitório; 

- Construir quadras poliesportivas cobertas nas Escolas Municipais Luiza Tomasi 

Scaini (Praia da Meta) e Professora Jaira Vieira Borges (Praia de Caçamba); 

- Adequar os prédios escolares para atendimento das pessoas com deficiências ou 

com mobilidade reduzida, assim como realizar a sua adequação às normas de 

proteção e prevenção de incêndios; 

- Melhorar a estrutura existente nas Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de 

Ensino;  

- Ampliar e reformar os parques infantis das Creches da Rede Pública Municipal de 

Ensino; 

- Adquirir materiais lúdicos e pedagógicos para atendimento do Ensino Infantil; 

- Ofertar Merenda Escolar com qualidade de acordo com as orientações de 

Nutricionista; 

- Qualificar a entrega de material escolar na Rede Pública Municipal de Ensino; 

- Qualificar a entrega de Uniformes para os alunos da Rede Pública Municipal de 

Ensino; 

- Qualificar a formação continuada para os Professores da Rede Pública Municipal de 

Ensino; 

- Melhorar a oferta do transporte escolar existente; 
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- Qualificar o atendimento da pessoa com deficiência na rede regular, com oferta de 

professores e profissionais qualificados; 

- Estimular o acesso ao Ensino Superior à Distância, viabilizando espaço e 

oportunizando o aumento do nível de escolaridade; 

- Ampliar as parcerias com os Governos Estadual e Federal, para os Cursos de nível 

Superior e Técnico, EJA - Ensino de Jovens e Adultos, AEE - Atendimento 

Educacional Especializado e outros cursos importantes; 

- Ampliar os Projetos Escolares: Hora do Conto, Oficinas Pedagógicas, Dança, 

Percussão e outros; 

- Firmar nova parceria entre a Família e a Escola; 

- Manter a parceria entre a APAE e o Município. 

 

Saúde para Todos: 

- Prestação de atendimento humanizado em todas as Unidades de Saúde do 
Município; 

- Redução das filas e do tempo de espera para atendimentos, realização de exames 
laboratoriais e consultas; 

- Contratação de médicos para atendimento da população; 

- Garantir ao cidadão que necessite, a distribuição de medicamentos da farmácia 
básica, sem atrasos e sem dificuldades de acesso; 

- Implantação da Farmácia Central; 

- Ampliar e melhorar a assistência aos grupos terapêuticos de hipertensos, diabéticos 
e gestantes; 

- Intensificar os programas de atenção ao idoso, de combate ao tabagismo e de 
orientação para evitar a gravidez precoce; 

- Desenvolver Projetos de Prevenção e Conscientização, tais como Setembro 

Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Saúde Bucal, Prevenção nas Escolas e 

Creches, dentre outros, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e o 

Ministério da Saúde; 

- Desenvolver e ampliar atividades de conscientização voltadas ao respeito da vida 
animal em parceria com ONGs e outras instituições, em especial para a realização de 
castrações de cães e gatos. 
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Desenvolvimento Social: 

- Construção do Centro Multiuso de Convivência Social; 

- Fortalecer os trabalhos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; 

- Manter e ampliar os programas de inclusão e promoção social; 

- Voltar a realizar o Dia de Ação Social, oportunizando ao Cidadão o acesso a serviços 
essenciais; 

- Manter a parceria com instituições de acolhimento aos menores em situação de risco 
social; 

- Valorizar os Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e 
Adolescente; 

- Melhorar as condições e a estrutura de trabalho do Conselho Tutelar; 

- Ampliar e fortalecer os programas de atenção aos idosos;  

- Desenvolver programas de proteção aos direitos da mulher; 

- Desenvolver programa de prevenção ao uso de drogas; 

- Voltar a valorizar e apoiar os Clubes de Mães, incentivando e oportunizando a 
realização de cursos e projetos sociais, como o Paninho Amigo; 

- Voltar a valorizar e apoiar os grupos da Terceira Idade, incentivando e oportunizando 
a realização de oficinas, ginástica, aulas de dança e cursos. 

 

Turismo, Esporte, Cultura e Lazer: 

- Organizar e fortalecer os eventos tradicionais do Município, como MegaReveillon, 
Carnarroio, Arrancada de Caminhões, Festa do Peixe e Semana Farroupilha; 

- Adquirir área para a construção do Parque Farroupilha; 

- Organizar e reestruturar o calendário de eventos anual (esportivo e de festas), com 
divulgação antecipada; 

- Promover Campeonatos de Futebol, de Vôlei, de Beach Tennis, de Surf, de Pesca, 
de Sinuca, de Bocha e outros; 

- Realizar os jogos interbairros; 

 

http://www.cascavel.pr.gov.br/plano-governo.php#topo
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- Realizar Etapas Microrregionais do JESC, JERVA, Joguinhos e Moleque Bom de 
Bola, objetivando a integração dos jovens com os Municípios das demais regiões; 

- Criar política municipal de turismo, com a finalidade de desenvolver no Município o 
turismo de negócios e de eventos; 

- Recuperar praças, rótulas e jardins públicos; 

- Recuperar as academias ao ar livre; 

- Construir arquibancadas no Campo Municipal Severo Scaini; 

- Finalizar a revitalização da Praça Augustinelli (Centro); 

- Fortalecer o coral municipal; 

- Fortalecer e estruturar a Fanfarra Municipal; 

- Organizar e ordenar os artesãos locais; 

- Promover a Feira da Família e do Produtor Rural. 

 

Desenvolvimento Econômico e Qualificação Profissional:  

- Criar projeto para futura implantação da 1ª área industrial do Município; 

- Fortalecer e apoiar o comércio, a indústria e os prestadores de serviços locais; 

- Estimular empreendedores das micro e pequenas empresas que se encontram na 
informalidade a legalizarem seus estabelecimentos comerciais, industriais ou de 
prestação de serviços; 

- Fortalecer parcerias com a CDL, disponibilizando consultorias para a realização de 
palestras, cursos, seminários e workshops destinados às pequenas empresas 
localizadas no Município; 

- Firmar parcerias com o SENAR, SENAI, SENAC e outras instituições para propiciar 
qualificação para o trabalho e geração de renda; 

- Criar um Plano de Desenvolvimento Econômico do Município para as próximas 
décadas, em parceria com o SEBRAE, Prefeitura Municipal, sociedade civil e 
instituições locais. 
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Agricultura e Pesca: 

- Desenvolver e apoiar a apicultura, valorizando os produtores de mel; 

- Incentivar a piscicultura como alternativa de fonte de renda; 

- Fortalecer a organização do segmento da Pesca Artesanal, em parceria com a 
Colônia de Pescadores Z-24; 

- Realizar cursos profissionalizantes para qualificação de Mão de Obra das famílias 
pesqueiras e dos agricultores, agregando valor ao produtor e gerando renda; 

- Qualificar o atendimento do serviço médico veterinário de 20 horas semanais, no 
Município; 

- Desenvolver e apoiar a agricultura familiar e incentivar a obtenção do S.I.M - Serviço 
de Inspeção Municipal. 

 

Meio Ambiente: 

- Concluir o Projeto Orla, para viabilizar a construção do Calçadão a Beira Mar; 

- Implantar o sistema de tratamento de esgoto na área central do Município; 

- Realizar ações de proteção ambiental, que compreendem desde a limpeza e o 
embelezamento, até o destino dos resíduos sólidos; 

- Realizar campanhas de conscientização e de proteção ao Meio Ambiente, nas 
Escolas e Centros de Educação Infantil do Município; 

- Sinalizar as áreas de preservação; 

- Criar projeto para futura implantação da Coleta Seletiva de Lixo; 

- Preservar os mananciais e as nascentes de água, bem como a beira mar do 
Município. 

 

Planejamento Urbano: 

- Instituição legal dos bairros do Município; 

- Ampliar as áreas de abrangência do projeto de regularização fundiária no Município.  
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Transporte Público: 

- Padronizar o serviço de táxi no Município; 

- Construir e padronizar os abrigos e paradas de ônibus do Município. 

 

Segurança Pública: 

- Lutar juntamente com a Comunidade, para buscar junto ao Governo do Estado, o 
aumento dos efetivos das Polícias Civil e Militar; 

- Promover campanhas para denúncia de violência contra a Mulher, a Criança, o 
Adolescente e o Idoso; 

- Viabilizar a implantação de sistema de vídeo monitoramento nas principais vias do 
Município.   

 

Obras e Infraestrutura: 

- Construção do calçadão a beira mar; 

- Priorizar a pavimentação de ruas e avenidas do Município; 

- Construir ciclovia na SC 447, entre a divisa com Araranguá e o trevo de entrada do 
Município; 

- Concluir a pavimentação asfáltica do Acesso Sul, via Praia da Caçamba à BR 101, 
valorizando os bairros do lado sul do Município; 

- Dar continuidade à abertura e à pavimentação asfáltica da Avenida Beira Mar Norte; 

- Asfaltar o acesso que liga a Avenida Beira Mar Norte à estrada de acesso ao Morro 
dos Conventos; 

- Melhorar e ampliar o sistema de iluminação pública em todo o Município; 

- Aperfeiçoar a sinalização viária horizontal e vertical, especialmente as placas 
indicativas de nomes de ruas e avenidas; 

- Construir uma transposição no Rio Sangradouro, para passagem de pedestres e 
semoventes; 

- Ampliar a rede de abastecimento de água potável até às comunidades do Maracujá 
e Arpoador. 


