




O Projeto de Olho nas Eleições é uma ação proposta para o Sistema Observatório Social do 
Brasil, com o objetivo de engajar candidatos a Prefeito e Vereadores, à assinarem um Termo de 

Compromisso com um “Plano de Transparência e Controle Social” com inúmeras propostas.

O Observatório Social do Brasil - Campo Mourão realizou a aplicação do Termo de Comprom-
isso aos Candidatos a Vereadores, trazendo 30 propostas envolvendo as funções constitucio-

nais atribuídas ao cargo, visando melhorar a qualidade do serviço entregue pelo vereador no 
exercício de fiscalização do Poder Executivo, bem como, aos Candidatos a Prefeito Municipal, 
formulando em média 60 propostas que formaram o tripé: Controle, Transparência e Gestão,  

os quais integrou o documento elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de 
Campo Mourão – CODECAM.

Confira os candidatos que assinaram o termo de compromisso com o OSB:

TERMO DE COMPROMISSO 



Coligação: Campo Mourão para Todas e Todos

NIVALDA – PREFEITO Partido dos Trabalhadores - PT
PROFESSOR EVALDO – VICE-PREFEITO Partido Socialismo 

e Liberdade – PSOL

CANDIDATOS A PREFEITO MUNICIPAL

Coligação: Renova Campo Mourão

RODRIGO SALVADORI – PREFEITO Progressistas – PP
DR. ADEMIR – VICE-PREFEITO Movimento Democrático 

Brasileiro – MDB

Coligação: A força da União

TAUILLO TEZELLI – PREFEITO - Cidadania – CIDADANIA
FÁTIMA NUNES – VICE PREFEITO -Partido Social 

Democrático – PSD

1 3

1 1

2 3



CANDIDATOS A VEREADORES

Partido Cidadania - CIDADANIA

BINA CLAUDINEI DA 
IGREJA

DIEGO
DA BIKE

DIEISON 
COLCHON

2 3 06 0 2 3 05 0 2 3 33 3 2 3 22 2 2 3 31 2 2 3 04 0 2 3 64 5 2 3 30 2 2 3 97 8

2 3 03 0 2 3 54 0

EDILSON  
MARTINS 

ELVIRA 
LIMA

GERSON 
MACIEL

MARCIO DA 
AUTOESCOLA 

MARCIÃO
2 3 08 0

PASTORA 
TEREZA LISBOA

PROFESSOR 
WAGNER

ROSELI 
MICHALSKI

SIDNEI 
JARDIM

Partido da Democracia Cristã - DC

BRANCO COMPADRE 
DIRLEI

DEVAIR EDOEL 
ROCHA

2 7 06 3 2 7 73 2 2 7 03 0 2 7 31 2 2 7 64 5 2 7 31 7 2 7 94 9 2 7 75 1

MARCIO 
DEITOS

MARCOS 
ANTONIO

NELSON 
CARTEIRO

PROFESSORA 
LEIDY



CANDIDATOS A VEREADORES

Partido Democratas - DEM

ANDRE 
HUBEN

JAMIR 
RODRIGUES

PROFESSOR 
JOEL

2 5 55 5 2 5 50 2 2 5 77 7

Partido Podemos - PODE

GABRIEL  
STEMPIAK

IRANI DE  
ALENCAR 

PIU PIU

PATRICIA 
MACEU

PROFESSORA 
SIMONE

1 9 31 2 1 9 77 7 1 9 05 0 1 9 99 9

Partido Progressista - PP

JAIR ELIAS 
DOS SANTOS 

JR.

MARCIO 
BERBET

PROF. CRISTIANO 
ROZA

1 1 10 1 1 1 11 1 1 1 22 2

Partido Social Cristão - PSC

PROF
NEUZA

2 0 97 8



Partido Republicano da Ordem Social - PROS

BETO 
GIL

DONA 
ALEXANDRA

LUCAS 
MOTORZINHO

MICHELL 
MATSUMOTO

9 0 01 0 9 0 90 0 9 0 77 7 9 0 00 0

POLICIAL CLAUDIO 
MONTEIRO

ROSE 
AMBROSIO

SUBTENENTE 
MACEDO

SUBTENENTE 
MAURO

9 0 01 9 9 0 13 2 9 0 09 0 9 0 03 0

VALDOMIRO 
BOGNAR

9 0 06 0

Partido Social Democrático - PSD

ESCRIVÃO 
PARMA

5 5 44 4

PROFESSORA 
ANGELA

5 5 33 3

PROFESSORA 
NELITA 

PIACENTINI
5 5 71 0

Partido Social Liberal - PSL

PROFESSOR 
LINDOMAR

1 7 11 1

CANDIDATOS A VEREADORES



Partido Republicanos

JAIR JOÃO 
SILVESTRIN

LUCIANO 
DE OLIVEIRA

MARCELINHO 
DO GUARUJÁ

1 0 08 0 1 0 03 0 1 0 06 0 1 0 00 1

MARGARETH 
MEDRANO

MESTRE 
PAULINHO 
CAPOEIRA

NASSER PRA. CLEONICE 
FREITAS

1 0 97 8 1 0 01 1 1 0 77 7 1 0 75 5

PROF. LOURDES
FREITAS

1 0 55 5

ROSANGELA 
CUSTODIO

SANDRA  
DA BIJU

SILVIA 
RIBEIRO

VILMA 
ANDRADE

1 0 31 2 1 0 05 0 1 0 64 5 1 0 00 0

WILSON 
DA ELWI

1 0 11 1

CANDIDATOS A VEREADORES



O Observatório Social do Brasil – Campo Mourão visando conscientizar a população acerca do 
voto consciente nessas eleições, solicitou aos candidatos a vereadores, através dos 

Presidentes dos Partidos, que encaminhassem suas propostas de campanha. 
Devido ao alto número de candidatos (190 candidatos) que estão concorrendo a 

eleição para vereador, limitamos o envio até 05 propostas por candidato.  

Dos 190 candidatos, apenas 36 encaminharam suas propostas. 

Confira os candidatos e suas propostas disponibilizadas ao OSB!

PROPOSTAS 
DOS VEREADORES



REGININHA DO LAR PARANÁ
Ana Regina de Oliveira Santos

1. Fiscalizar o cadastro e o atendimento dos diversos programas feder-
ais, estaduais e municipais voltadas para as pessoas idosas, acompan-
hando, fiscalizando o atendimento as pessoas idosas, defendendo os 
interesses dos mesmos através por meio de projetos que valorizem e 
protejam essa parcela da população, cursos de incentivos, bem como 
desenvolvimento de festivais, gincanas, para os mesmos.

2. Trabalhar pelo nosso grande Lar Paraná e pelos outros bairros, sem-
pre em busca de projetos inovadores e de ações que venham a mel-
horar a qualidade de vida da população;

3. Projetos nas áreas de infraestrutura, lazer, saúde, para a nossa ci-
dade, com ideias absorvidas de empresários e de toda a comunidade 
para melhorias nos bairros, apontando os principais e levando ao ex-
ecutivo para possíveis aprovações;

4. Viabilizar junto ao executivo a criação de Cursos profissionalizantes 
em parceria com empresas para jovens com a reativação da Escola do 
Trabalho, para uma futura absorção e empregos nas empresas.

5. Como representante do povo e no exercício da função, identificar 
juntamente com os munícipes as preocupações coletivas, criando pro-
jetos de leis que ajudem a desenvolver o município, levando para o 
executivo os problemas existentes nos bairros, principalmente o Lar 
Paraná.

4 5 10 1
DONA ALEXANDRA
Alexandra Dunin

1. Empregos: Trazer industrias para geração de empregos, bem como 
cursos profissionalizantes
 dentro das áreas.

2. Saúde: Equipamentos qualificados para o atendimento da população 
e especialistas.

3. Lazer: Lutar para o melhor aproveitamento dos espaços públicos.

9 0 90 0
Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS

PROPOSTAS DOS VEREADORES



1. Reestruturação da defasagem de profissionais.

2. Valorização dos servidores e reestruturação do plano de carreira.

3. Capacitação dos servidores para melhoria dos atendimentos clínicos/
administrativo.

4. Gestão administrativa com eficiência de logística em suprimentos.

5. Uma gestão mais engajada na Saúde Mental.

1. Propor e verificar possíveis parcerias com instituições privadas para 
atendimentos essenciais com profissionais e/ou estagiários para áreas 
de: fonoaudiólogo, psicólogo, oftalmologista, dentistas e outras espe-
cialidades para alunos da rede pública.

2. Verificar e buscar juntamente com o executivo caminhos para um 
projeto de construção do novo Posto de Saúde no conjunto Dr. Milton 
Luiz Pereira.

3. Fazer indicação ao Executivo a criação de um centro para atendi-
mento para idosos, denominando “Creche para vovôs”, dando todo o 
suporte para saúde e cuidados necessários. 

4. Propor e incentivar projeto “Caçamba Coletiva” em alguns pontos da 
zona rural e urbana para coleta do lixo doméstico e reciclado, com or-
ganização e agendamento de dias e horários para a coleta. 

5. Propor o uso dos espaços do Parque Industrial (saída para Goioerê), 
para a implantação do parque do Empreendedorismo na asa oeste, in-
centivando pequenas e microempresas para geração de empregos.

ANDRÉ HÚBEN
André Húben Rodrigues

Democratas - DEM

2 5 55 5

PROFESSORA ANGELA
Angela Maria Schupchek

5 5 33 3
Partido Social Democrático - PSD



1. Nas escolas de ensino fundamental, resgatar o patriotismo nas cri-
anças, instrutores falando sobre os símbolos nacionais, sobre a pátria, 
sobre drogas licitas e ilícitas, efeitos e consequências; quase 80% dos 
furtos são motivados por drogas, portanto, dar preferência a instrutores 
da polícia militar trará mais segurança aos nossos filhos;

2. Lutar para abrir o posto 24H de forma integral, buscando diminuir o 
tumulto da UPA e atender melhor a população;

3. Lutar por mais cursos profissionalizantes aos jovens;

4. Incentivar o esporte, principalmente o futebol, com campeonatos mas-
culino e feminino colocando instrutores de esporte nas comunidades 
carentes;

5. Lutar para criar leis que determinem a cessão de prédios e terrenos 
públicos fechados ou não utilizados em comodato à empresas e micro-
empresários para incentivar o emprego, (combater desemprego);

SUBTENENTE MACEDO
Claudemir Macedo de Souza

9 0 09 0
Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS

1. Criação da guarda municipal.
Atualmente nota-se que a cidade de Campo Mourão tem uma ne-
cessidade urgente de uma força que auxilie na segurança pública. 
Sabemos que o efetivo policial nunca será suficiente, por mais que o 
governo do Estado envide esforços na contratação de novos policiais, 
a tropa atual conta com policiais que vão aposentando, sendo assim, 
na prática, o que acontece é uma renovação e não um aumento de 
efetivo, além do mais, a sede do 11 batalhão tem que atender com o 
seu efetivo, os demais municípios da região.
Outro problema que nos chama a atenção, são os acidentes de trân-
sito, toda semana há uma ocorrência de acidente, onde vidas são 
ceifadas, cidadãos ficam impossibilitados de trabalhar, sofrendo todos 
aqueles inconvenientes que surgem a partir desse tipo de ocorrência.
A criação da guarda municipal em Campo Mourão vem atender essa 
necessidade, pois, na prática, as guardas municipais atuam em con-
junto com as policias Civis e Militares na manutenção da segurança, 
em sua circunscrição. 
Além de atuarem na segurança das instalações públicas, os Guardas 
municipais, podem ser agentes de fiscalização de trânsito, bem como 
atender situações de contravenção penal e crimes de menor potencial 
ofensivo.

POLICIAL CLAUDIO MONTEIRO
Claudio Monteiro da Silva

Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS

9 0 01 9



A implantação da guarda municipal em Campo Mourão, deverá obede-
cer ao disposto na lei 13022/2014, Estatuto das Guardas municipais do 
Brasil. Já a viabilização dos recursos, bem como a formação dos agen-
tes, poderá ser pleiteada através de transferência de recursos financei-
ros oriundos dos Fundos Nacional e Estadual de Segurança Pública.

2. Regulamentar o Programa Educacional de Resistência as Drogas 
e a Violência 
Campo Mourão, por ser uma região próxima de Fronteiras, está no 
itinerário das drogas oriundas desses países vizinhos. Apesar de ser 
um problema de âmbito nacional e internacional, faz-se necessário 
que o município invista na prevenção contra o uso de drogas, ori-
entando através de aulas, ministradas por profissionais da área de 
Segurança públicas, especialistas. Para a realização deste programa 
que envolve Escola, Família e Policia, pode contar com convênios com 
a Policia Militar (PROERD), bem como recursos para sua realização 
através da iniciativa privada.

3. Criação de Associação dos produtores de frutas e verduras do 
município (região).
Construir uma associação dos produtores de frutas e verduras, com 
abertura da venda dos produtos aos governos estadual/federal, super-
mercados. O qual poderá de maneira organizada ensejar no surgimen-
to de uma central de vendas (CEASA), desses produtos para região.

4. Instalação de um abatedouro de peixes.
A instalação de um abatedouro de peixes no município, além de gerar 
divisas, fomenta o pequeno produtor rural, visto que a região possui 
uma vasta riqueza hídrica (nascentes, rios). Por ser possível o desen-
volvimento do projeto em pequenos espaços, poderá atender grande 
parcela daquelas pessoas que residem na área rural, e não conseguem 
agregar renda a pequena propriedade.

5. Criação de parques nos espaços ociosos do município.
O município possui espaços ociosos que podem ser usados para 
criação de parques ambientais. A população possui poucos espações 
públicos como áreas de lazer, e a descentralização desses espaços 
atende boa parcela da população, que por motivos diversos limitam-se 
a usufruir dos espaços existentes.



1. Defender a redução de gastos com alugueis das repartições públicas 
de Campo Mourão, revertendo esse dinheiro dos alugueis em obras de 
melhorias nas Escolas, CMEIS e nos postos de saúde, pois a maioria se 
encontra em estados precários.  

2. Defender projeto para readequação e reforma da ciclovia do Lar 
Paraná e construção de uma pista de caminhada no percurso oposto do 
canteiro central da Avenida John Kennedy. (Viabilizando assim o espaço 
do ciclista e oportunizando o pedestre, a mãe com carrinho de bebê, o 
cadeirante ou outras pessoas com dificuldades de locomoção).

3. Defender projeto para construção de parques infantis nos bairros. 
(Para as crianças terem entretenimento e espaço correto de brincar. 
Nesses parques, haveria um quiosque de locação para parceria do lo-
cador no cuidado e conservação do local para evitar ações de vândalos).

4. Defender projeto para segurança pública com sistema de câmeras 
com monitoramento em todas as saídas e entradas da cidade (visando 
reprimir roubo de veículos e afins).

5. Incentivar e defender projetos esportivos para que nossos jovens es-
tejam inseridos na pratica do esporte. Com treinamentos e competições 
em várias modalidades.

Clotilde Wencel

Professora Clotilde 
Wencel

Partido PODEMOS - PODE 

1 9 09 0

1. Lutar sempre pela valorização e respeito para com os profissionais 
da educação. 

2. Lutar pelo aumento de vagas na educação infantil eliminando a fila 
de espera e aumentar a oferta de educação integral em pelo menos 
50% nas unidades de ensino de Campo Mourão, objetivando o desen-
volvimento integral de nossas crianças em todas as suas dimensões, 
intelectual, físico, emocional, social e cultural.

3. Lutar por uma Campo Mourão cujo sistema básico de saúde munic-
ipal apresente eficiência, tanto na qualidade do atendimento, quanto 
ao número de beneficiados;

4. Lutar pela efetivação da guarda municipal, para maior segurança da 
população de nossa cidade.

5. Lutar pela valorização, ampliação e melhorias nos espaços públicos 
(praças, parques e quadras) destinados ao esporte e laser, com insta-
lação de WIFI (internet móvel) nos principais pontos, bem como a arbo-
rização e embelezamento dos mesmos.

prof. cristiano roza
Cristiano Roza

1 1 22 2
Partido PROGRESSISTAS - PP



DIEGO DA BIKE
Diego Reis Pereira

Partido Cidadania - CIDADANIA

2 3 33 3

1. Ajudar a promover ações que melhorem a questão da ciclomobilidade 
em nosso município, especialmente no sentido da implantação de ciclo-
vias e ciclofaixas, com a consolidação também de projetos que favoreçam 
o Cicloturismo, contribuindo para fomentar mais este segmento turístico 
em nossa cidade;

2. Trabalhar pelo produtor rural, pelo homem do campo, visando poder 
oferecer, junto com o poder público, estradas rurais, fomento da agri-
cultura familiar, incentivo à pecuária leiteira, oferta de cursos para os 
produtores e suas famílias, em diversos segmentos voltados a produção 
rural e incentivo a ações de natureza ambiental, protegendo nascentes, 
mananciais e microbacias;

3. Aumento do número de Clubes de Mães, oferecendo para as mul-
heres oportunidades de aprendizado, geração de renda, promoção de 
contatos sociais; e especialmente bem-estar e qualidade de vida;

4. Observância aos direitos dos autistas e suas famílias, com a busca pela 
oferta de órgãos e profissionais disponíveis para acompanhamento, ori-
entação e presença constante no dia a dia destas pessoas;

5. Colaborar no sentido de ofertar tantas outras questões básicas para 
a população, com qualidade; como cultura, esporte, saúde, educação, 
planejamento, assistência social, serviços básicos do dia a dia; e primar 
pela ética, transparência, atendimento às pessoas e responsabilidade 
nos atos públicos.



Edson Lima
Edson Silva de Lima

5 5 31 2
Partido Social Democrático - PSD

1. Investir no esporte é garantir prevenção à saúde, combater a violência, 
promover a inclusão social e a qualidade de vida urbana.

2. Revitalização e a dinamização urbanística do centro da cidade, bairros 
e distritos com foco no desenvolvimento econômico e na inclusão social, 
de Campo Mourão e de toda a região da Comcam.

3. Regulamentação do MARCO LEGAL (Lei Municipal de Compras Públi-
cas) que possibilita a compra de produtos e serviços dos grupos de agri-
cultura familiar e entidades de Campo Mourão e na região da Comcam.

4. Implantação do PROGRAMA DE PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SO-
CIAL, O objetivo desse programa é promover a inclusão social de famílias 
e indivíduos em programas de transferência monetária e inclusão pro-
dutiva, em articulação com as políticas de educação, saúde, trabalho, es-
porte, lazer e demais políticas públicas.

5. Instalação de LOUSAS DIGITAIS nas salas de aulas nas escolas mu-
nicipais. Visando a modernização e a melhoria na qualidade do ensino, 
elevando Campo Mourão como marco de cidade Inovadora. 

1. Cobrar do Poder Executivo a ampliação de vagas e a construção de 
novas creches (CMEIS) para oportunizar a nossa comunidade e mãe a 
possiblidade de trabalhar enquanto seus filhos estejam num lugar ad-
equado e com profissionais capacitadas a cuidar e ensinar seus filhos. 

2. Cobrar do Poder Executivo a contratação de novos profissionais 
na área da saúde para conseguir zerar a fila de exames especializa-
dos “Contratação de médicos especialistas”, assim possibilitando fazer 
mais cirurgias eletivas e exames dando prioridade aos idosos. 

3. Implantar como projeto de lei onde o município tenha o comprom-
isso de fazer a confecção de uniformes escolares da rede Municipal de 
Ensino, cada família no ato da matrícula de seu filho terá o direito de 
01 kit de uniforme onde será composto de 01 camisa manga curta, 01 
camisa manga longa,01 bermuda, 01 jaqueta e 01 calça de frio. 

4. Criar um projeto de lei onde ampliaremos os projetos sociais de 
novo município possibilitando aos nossos filhos um ensinamento na 
área esportiva, social e cultural nos projetos de segundo turno, ou seja, 
nossos filhos faram os projetos no contra turno de seu horário escolar. 

Francieli  Messias
Francieli Hoana Messias

Partido Democratas - DEM

2 5 00 0



GABRIEL STEMPIAK 
Gabriel dos Santos Stempiak

1 9 31 2
Partido Podemos - PODE

1. Implantar no município a Lei da Ficha Limpa Municipal, que proíbe a 
contratação de Secretários e cargos de confiança no Legislativo e Execu-
tivo que foram condenados por infrações eleitorais, improbidade admin-
istrativa e outros crimes.

2. Plano de incentivo a agricultura familiar e o apoio ao produtor rural.

3. Incluir no calendário municipal um evento com mutirão de empre-
gos através de empresas recrutadoras, instituições com ministração de 
palestras e workshops, assessoria jurídica, oficinas de currículo e atual-
ização de documentos pessoais.

4. Pensando na qualidade de vida da população, defendo que precis-
amos melhorar os ambientes de lazer e esporte do nosso município. 
Parcerias entre o poder público municipal e empresas privadas podem 
ajudar a melhorar os espaços públicos.

5. Publicação em site na internet da lista de espera de consultas comuns 
ou especializadas, exames, cirurgias e qualquer outros procedimentos 
ou ações de saúde agendada pelos cidadãos. Assim como informar mel-
hor a população sobre os locais adequados de atendimento.

beto gil
Gilberto Vieira Marques

Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS 

9 0 01 0

1. Geração de empregos: melhorar o parque industrial, saída para Goio-
erê com a fomentação de pequenos empreendedores;

2. Melhorias na área de esportes, como melhores estruturas e condições 
para as escolinhas e criação de novas bases;

3. Junto com a administração, criar projetos para a mobilidade urbana 
em nosso município; 

4. Lutar em prol da classe dos trabalhadores de motos e carros de som 
e locutores porta de loja cirando uma associação com direitos dessa 
área tão importante para o desenvolvimento do nosso comércio;

5. Dar condições para o pequeno empreendedor nos bairros de nossa 
cidade, algo tão importante para o sustento das famílias.



1. Foco na geração de emprego para a população.

2. Mais médicos especialistas nos postinhos de saúde, 

3. Ampliação da varrição das ruas nos bairros e melhores condições de 
trabalho para esse setor, 

4. Cobrar do executivo a criação da guarda Municipal, que por enquan-
to só existe projeto, 

5. Executar leis que apoiem o esporte e a cultura.

IRANI DE ALENCAR - PIU PIU 
Irani de Alencar

Partido Podemos - PODE

1 9 77 7

jair elias
Jair Elias dos Santos Júnior

1 1 10 1
Partido PROGRESSISTAS - PP

1. O meu voto vai ser de todos - A principal inovação do nosso 
mandato vai ser um aplicativo que lançaremos: “Nosso Mandato”. Por 
meio dele, os cidadãos vão acompanhar em tempo real as votações 
na Câmara e dar a sua opinião. Muitos mourãoenses não sabem o 
que está ocorrendo na Casa e muitas decisões tomadas afrontam a 
população, como por exemplo, o aumento abusivo de impostos. Com 
o aplicativo, as pessoas também poderão denunciar problemas em 
bairros. 

2. Fiscalizar e Legislar - Dois atributos fundamentes do exercício da 
atividade pública. Iremos fiscalizar todos os atos do prefeito e acom-
panhar o andamento dos contratos, das licitações e da construção 
de obras públicas. Também iremos apresentar leis que venham 
ao encontro das necessidades reais da população. Legislar não é 
apresentar projetos de lei somente para apresentar números. É dar 
eficácia para a solução de problemas da comunidade e que usufrua 
dos serviços públicos de qualidade. Rever a questão da legislação 
tributária para facilitar o desenvolvimento da atividade econômica na 
cidade. Vamos participar ativamente na atualização do Plano Diretor 
prevista para 2022.



3. Sem Mordomias. Focado em Resultados
Abrirei mão de todos os privilégios previstos, um deles o celular do ver-
eador pago com dinheiro público e jamais utilizarei recursos da Câmara 
para comparecer a eventos não relacionados ao exercício do mandato. 
Por isso, minha atuação e posicionamentos serão técnicos, baseados 
em evidências e em experiências bem-sucedidas em outros governos, 
de dentro e de fora do país.

4. Combate Irrestrito à Corrupção
Terei uma forte ação fiscalizatória na Câmara de Vereadores, questio-
nando e denunciando desvios de conduta e de recursos pelos agentes 
públicos.
Minha conduta não vai ser baseada na troca de favores ou de nepot-
ismo cruzado. Não irei barganhar minha atuação parlamentar com o 
prefeito – seja quem for eleito. Ao contrário do corporativismo que se 
vê hoje em Campo Mourão, sempre que fundamentada, votarei a favor 
da abertura de processos investigativos de vereadores e do prefeito.

5. Por uma cidade voltada para seu povo
As minhas áreas de atuação serão educação, cultura e o terceiro setor. 
Na cultura lutaremos para ampliação dos recursos para a promoção 
de atividades culturais, lutando pelo fortalecimento da Lei de Incentivo 
à Cultura (FEPAC) e da Fundação Cultural de Campo Mourão (FUNDA-
CAM). Também apresentaremos uma lei para incentivar a produção lit-
erária na cidade, possibilitando que escritores, poetas, pesquisadores e 
historiadores possam publicar seus trabalhos com apoio do município. 

Na educação, a minha bandeira é a valorização dos professores, 
iremos lutar, por meio de emendas orçamentárias, para aumentar o 
salário desses profissionais na educação infantil. 
Também iremos buscar recursos para a modernização dos espaços 
públicos. Hoje, locais como Rodoviária, Estação do Aeroporto, Terminal 
de Transporte Coletivo e das nossas praças com a precariedade de 
estrutura e a ausência de condições mínimas para prestar serviços de 
qualidade ao cidadão. 
Além disso, para o terceiro setor, vamos trabalhar para ampliar os 
recursos para as instituições, como por exemplo, a Casa de Passagem, 
Lar dos Velhinhos, Clubes de Desbravadores e outras entidades que 
realizam relevantes serviços à comunidade mourãoense. 



1. Educação: iremos apresentar propostas na ampliação do horário 
nas creches para que os pais possam trabalhar tranquilos durante seu 
expediente e proposta para escola período integral, com a finalidade de 
ajudar no desenvolvimento das crianças, incentivar a prática de es-
portes, reforço escolar entre outras atividades extra curriculares.

2. Na saúde: iremos apresentar propostas para agilizar os exames de 
complexidade e consultas com especialistas, também iremos buscar a 
unificação de atendimento de urgência e emergência.

3. No esporte: Iremos apresentar projetos como o atleta do futuro, 
onde iremos usar todos os espaços desportivos que o município tem a 
oferecer e com isso o incentivo ao esporte. Também apresentaremos 
um projeto para a criação de uma nova pista de atletismo.

4. Lazer: iremos apresentar propostas para melhorias nas áreas onde 
a população busca fazer suas caminhadas, melhores condições nesses 
locais são muito importantes.

5. Nos bairros: Iremos apresentar proposta para a melhoria na in-
fraestrutura dos bairros, além de valorizar e respeitar os moradores, 
com essas propostas melhoraremos as condições desses bairros.

JOÃO SILVESTRIN
João Henrique Silvestrin Procopio

Partido Republicamos

1 0 03 0

1. Reformulação da Lei de Incentivo ao Esporte Municipal, tornando-a 
mais atrativa à iniciativa privada. Isso resolverá o principal problema do 
Esporte municipal que é a falta de recurso financeiro;

2. Implantação de aulas de Educação Física no Ensino Infantil através de 
lei municipal. Desta forma estará qualificando estas aulas, melhorando 
o desenvolvimento motor e psicossocial das crianças e, também au-
mentando o campo de trabalho do professor de Educação Física;

3. Criar através de lei municipal Programa de Facilitação de Acesso da 
População à Prática de Atividade Física com a implantação de Centros 
Públicos de Prática de Atividade Física, sendo no mínimo 04 colocados 
em pontos estratégicos na cidade. Nestes deverá conter atendimento 
de Profissionais de Educação Física, Nutricionistas e Psicólogos. Deverá 
haver também a utilização da estrutura física das escolas municipais 
nos finais de semana como centros de lazer;

4. Reorganização do trânsito local de forma que proporcione espaço 
ideal para o fluxo de ciclistas, corredores e praticantes de caminhadas. 
Visto que hoje, estes seguimentos estão aumentando cada vez mais e 
correm riscos de acidentes por onde circulam;

Professor Joel
Joel Oliveira de Souza

Partido Democratas - DEM

2 5 77 7



5. Criação de Bolsa Atleta Municipal como estímulo a prática esportiva e 
incentivo a melhoria do desempenho técnico tático. Será embasado no 
nos resultados significativos em competições regionais, estaduais e na-
cionais. Implantação de uma bolsa nos mesmos moldes para os técnicos;

1. Trânsito 
Melhoria de nosso trânsito, com projetos para maior investimento em 
transporte coletivo, ciclovias, transporte solidário, melhor sinalização 
das ruas e avenidas, implantação da guarda de trânsito, redutores de 
velocidade, câmeras de fiscalização, semáforos nos principais pontos de 
circulação de veículos. Pensar no sistema binário para nossa cidade. Em 
conjunto com o executivo podemos melhorar nossa cidade e o bem-es-
tar de nossos cidadãos, dessa forma, reduzimos a dor e sofrimento 
dos que sofrem acidentes, reduzindo despesas com saúde, seguros, e 
o impacto social, econômico e financeiro que isso ocasiona pela inca-
pacitação das pessoas que sofrem os acidentes. Além disso, devemos 
estimular a educação mais sustentável e social para o trânsito, pois o 
mais importante é termos qualidade de vida digna.

2. Práticas integrativas e complementares no ambiente educacion-
al
Adesão das práticas integrativas e complementar que  em suma ader-
em a  abordagem e métodos de harmonização natural que contribuem 
a partir destas ciências na qual definem a saúde como um conjunto de 
fatores e hábitos que devem permanecer em equilíbrio no ser humano  
sempre levando em conta o ser como um todo, físico, mental emocional 
e espiritual equilíbrio Propor o ensino integral para as crianças e ado-
lescentes nas escolas municipais com estimulo as práticas esportivas, 
artísticas e trabalho de empreendedorismo.

Prof. josé hilton
José Hilton Bernardino de Araújo

Partido Social Democrático - PSD

5 5 08 0



3. Meio ambiente
Incentivar a população a realizar arborização do município com arvores 
nativas com acompanhamento de profissionais, dessa forma, contribuin-
do para redução da poluição, melhoria da condição climática, reduzindo 
os efeitos de problemas de saúde, além da paisagem, entre outros. Con-
scientização e incentivo dos munícipes no aproveitamento dos seus ter-
renos baldios para cultivo de hortas comunitárias, com redução no valor 
de seu IPTU, servindo além disso, como uma fonte extra de rendimento 
para esses proprietários.

4. Incentivo aos artesões e produtores locais e micro pequeno em-
preendedor
Estimulo ao micro e pequeno empresário com a redução de impostos 
para que se instale no município com segurança gerando emprego e 
renda a população local.  Incentivo a realização de feiras itinerantes de 
artesões e produtores locais de doces, compotas, verduras, frutas, hor-
taliças e legumes etc., como complemento da renda familiar. Reduzindo 
dessa forma o desemprego que a sola nossa país afetando diretamente 
nossa querida cidade. 

1. Projeto de primeiros socorros para gestantes e escolas municipais.

2. Projeto a voz do povo: consiste em reuniões mensais em bairros 
diferentes para dialogar melhorias nos bairros.

LUCAS  MOTORZINHO
Lucas Luiz Pereira

Partido Republicano da Ordem Social - PROS

9 0 77 7



1. Redução de gastos junto a câmara municipal, considerando que a 
mesma possuí um gasto excessivo, lembrando que não cabe a mesma 
executar e sim legislar, logo desnecessário os gastos nos patamares en-
contrados;

2. Projeto de instalação de Energia Fotovoltaica trazendo independên-
cia energética para Câmara Legislativa;

3. Incentivo e empenho ao Poder Executivo para que possa aderir ao APP 
GOV.FÁCIL CIDADÃO – os quais dão acesso direto a Ouvidoria, Acesso 
a Informação, Reclamação, Denúncia, Processos Jurídicos, Índices Con-
stitucionais mantendo todos devidamente atualizados das informações 
do município; (aplicativo gratuito criado na cidade de Umuarama – PR)

4. Manutenção e incentivo de transmissão de Sessões da Câmara, Re-
uniões, e todos os demais atos públicos, através dos meios virtuais, 
dando maior transparência e incentivo à população na participação da 
política local;

5. Divulgação das Leis Municipais, as quais muitas vezes, mesmo sendo 
públicas, não são de conhecimento da sociedade.

Márcio Berbet
Márcio Berbet

Partido PROGRESSISTAS  - PP

1 1 11 1

1. Segurança – Tenho a intenção de implantar o Conselho de Segurança 
nos bairros, torna-los de utilidade pública para criação de projetos na 
área de segurança.

2. Educação – Implantação da disciplina Cívico Militar nas escolas munic-
ipais de Campo Mourão.

subtenente mauro
Mauro Fernandes de Souza

Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS

9 0 03 0



1. Firmo o compromisso que se eleito não colocarei meu nome a ree-
leição na próxima disputa eleitoral,

2. Firmo também o compromisso de não usar dinheiro público em minha 
campanha; 

3. De não usar as famosas “diárias” que os vereadores utilizam e não 
prestam contas e nem devolvem o que sobra. 

4. Me comprometo ainda a LEGISLAR de forma firme e com responsab-
ilidade. 

Márcio  Nogaroli
Márcio Aurélio Nogaroli

Partido da Social Democracia 
Brasileira - PSDB

4 5 00 0

1. Sou contra reeleição: Para mim o mandato deveria ser de 5 anos 
e apenas um mandato para dar oportunidade a outros cidadãos com 
novas ideias e propostas. Caso Eleito Não Disputaria Novamente em 
2024.

2. Emprego e Renda: Seguir a tendência digital e criar um movimen-
to nas escolas para que os jovens aproveitem as oportunidades. É 
possível gerar renda com apenas um celular e uma conexão com a 
internet. Quero fazer minha parte ensinando essa galerinha que vive 
conectada. 

3. Saúde: Enfatizar o trabalho preventivo do programa Saúde da 
Família, realizado pelos médicos e agentes de saúde. Prevenir é o mel-
hor remédio e é muito mais econômico para os cofres do município. 

4. Mobilidade urbana: A cidade passa por um processo de transfor-
mação e se adaptar não é só modernidade, mas uma necessidade. 
Acessibilidade é a cobrança da população e direito do cidadão. Dis-
cutir a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. 

Marquinhos de souza
Marcos Aparecido de Souza

Partido da Social Democracia 
Brasileira - PSDB

4 5 13 2



1. Representar os interesses da população perante o poder Público, con-
siderando a família como centralidade nas Políticas Públicas;

2. Regulamentar o uso dos espaços públicos (praças, centros comunitári-
os, quadras poliesportivas, etc.) pela sociedade civil em atividade de ger-
ação de renda e projetos esportivos e culturais;

3. Propor desconto de IPTU para incentivar projetos de captação de 
águas de chuva nas residências, reaproveitamento da água, energia so-
lar, aumento da via permeável;

4. Criação de hortas comunitárias em terrenos vagos, para contribuir 
para a sustentabilidade ambiental de Campo Mourão, e garantir a ger-
ação de renda a famílias em situação de vulnerabilidade social;

5. Criar um gabinete itinerante para percorrer todos os bairros da cidade 
incluindo zona rural, para receber e encaminhar as demandas da popu-
lação.

MARISTELA FILHA DO MANECO
Maristela Goettel do Nascimento

Partido da Social Democracia 
Brasileira - PSDB

4 5 86 7

1. Pacote de combate à violência doméstica e familiar: Cria me-
canismos visando coibir a prática de violência doméstica e familiar no 
município, exigindo que o munícipe não possua condenação criminal 
com trânsito em julgado por crimes praticados contra os integrantes 
do seu núcleo familiar para participar de concursos, nomeações para 
cargos em comissão, contratação direta ou indireta pela Prefeitura e 
Câmara, contratação de empresa em que figurar no quadro societário, 
recebimento de isenção fiscal, dentre outros benefícios que possam ser 
concedidos em âmbito municipal pela Prefeitura ou Câmara, voltando a 
estar apto após decorrido 5 anos do cumprimento da pena.

2. Gabinete Itinerante: Caso eleito, assumo o compromisso para que 
quinzenalmente monte um gabinete itinerante ao ar livre em cada bair-
ro, visitando os municípios e coletando reivindicações da população. O 
projeto fará com que o vereador tenha um contato direto com a pop-
ulação dos bairros, conhecendo a realidade e os problemas existentes 
para que possa propor projetos e cobrar o executivo para trazer melho-
rias na qualidade de vida dos munícipes. Não se trata de projeto de lei, 
ou algo que dependa de outros vereadores, é um compromisso assum-
ido que será executado.

dr. marllão
Marllon Dionizio de Oliveira

Partido Democratas - DEM

2 5 05 0



3. Salário Justo: Elencará de forma taxativa um rol das justificativas 
para faltas dos vereadores em sessões e audiências públicas. O subsídio 
(salário) do vereador será pago de forma proporcional com desconto 
correspondente ao número de faltas injustificadas em compromissos 
oficiais durante o mês anterior. Será proposto ainda um corte de 20% 
dos subsídios dos vereadores visando a contenção de gastos por conta 
da queda de arrecadação do município decorrente da Pandemia Mundi-
al do Coronavírus.

4. Transparência das diárias: Obriga a prestação de contas dos políti-
cos e servidores da Prefeitura e Câmara que receberem diárias após o 
prazo máximo de 48 horas ao término das viagens, juntando compro-
vantes e notas de todos os gastos, determinando-se a devolução das so-
bras dos valores sob pena de desconto em dobro no subsídio seguinte 
do servidor. Será proposto ainda o fim da diária dobrado em viagens 
para outros Estados. Como candidato, assumo o compromisso de não 
usar diárias durante os 4 anos.

5. Pacote de incentivo à participação popular nas sessões: Cria me-
canismos para promover a participação popular nas sessões da Câmara, 
desenvolvendo, dentre outras, as seguintes medidas: a) Fim do recesso 

durante o meio do ano na Câmara, havendo apenas um recesso anual 
com duração máxima de 30 dias; b) Permissão para uso da tribuna 
livre para cidadãos que se inscreverem anteriormente, independente-
mente de representação de entidades; c) Fim das sessões ordinárias e 
extraordinárias durante horário comercial; d) Obrigatoriedade de di-
vulgação das pautas e roteiro das sessões nas redes sociais da Câmara 
Municipal; e) Obrigatoriedade de transmissão ao vivo das sessões e 
audiências nas redes sociais da Câmara Municipal.



1. Criação de uma ala preferencial pediátrica e geriátrica na UPA, propiciando 
um melhor atendimento para nossas crianças e idosos;

2. Implantação de cursos profissionalizantes gratuitos ou com custos reduzi-
dos para a população de baixa renda. A criação destes cursos seria realizada 
com recursos economizados pela câmara de vereadores; defendo que grande 
parte do dinheiro devolvido pela Câmara ao município seja voltado para a ca-
pacitação profissional dos munícipes, focando em preparar os nossos jovens 
para o mercado de trabalho, bem como recuperar a autoestima destes;

3. Buscar parcerias com as universidades para a criação de um sistema de 
captação e reaproveitamento das aguas das chuvas em todas as edificações 
públicas do município (ex: escolas); os principais objetivos são a sustentab-
ilidade, a manutenção e conservação dos nossos recursos hídricos e a con-
scientização de alunos e população em geral sobre a importância deste pro-
jeto para o desenvolvimento ambiental;

4. Lançar um programa de parceria público privado para a construção e pa-
dronização dos pontos de parada de ônibus em nossa cidade. Essa parce-
ria tem como finalidade fornecer acessibilidade e conforto para as pessoas 
que usam o transporte coletivo. Para as empresas que firmarem a parceria 
o gestor oferecerá a divulgação publicitária do espaço e desconto parcial no 
valor anual do IPTU.

Michell Matsumoto
Michell Mitsuru Matsumoto

Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS

9 0 00 0

professora 
Nelita Piacentini

Partido Social Democrático - 
PSD

5 5 71 0

Nelita Cecilia Piacentini

1. CASA DE APOIO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA: local seguro que 
oferecerá moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco 
eminente em razão da violência doméstica. Será oportunizado atendimen-
to psicológico, jurídico e social. O serviço terá caráter sigiloso e temporário, 
no qual as usuárias permanecerão por um período determinado, durante 
o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas 
vidas, além de 
Nomeação de uma Delegada para a Delegacia especializada de atendimento 
à mulher no município de Campo Mourão. 

2. PROGRAMAS CONTRA A VIOLÊNCIA AO IDOSO, A MULHER E CRIANÇA: 
Promover ações que levem o cumprimento do Estatuto do Idoso (Lei n°. 
10.741/2003 e legislações correlatas. Comunicação imediata, por parte dos 
hospitais, clínicas e postos de saúde que integram a rede pública de saúde 
do Município, quando detectarem indícios de maus tratos contra idosos.
Estabelecer um conjunto de ações articuladas que permita a intervenção 
técnica-política e financeira para o enfrentamento das diversas modalidades 
de violência e do abuso e exploração sexual de crianças, adolescentes no 
Município de Campo Mourão.
Garantir o atendimento e assistência hospitalar e pós-hospitalar especial-
izado às crianças e aos adolescentes em situação de violência. Promover 
ações de prevenção, articulação, mobilização, visando o combate à violência 
infantil.



3. CONDOMÍNIO PARA TERCEIRA IDADE E CASA DIA DO IDOSO: proporcio-
nando suporte para que os idosos se sintam acolhidos em todos os aspectos, 
preservando suas condições de autonomia e vivendo com dignidade, saúde 
e bem estar.

4. REABERTURA DE ATIVIDADES DOS CLUBES DE MÃES, CCI E CENTROS 
DE INTEGRAÇÃO: visando qualificação de atividades que possibilitam novos 
projetos de vida, propiciando sua formação cidadã, revelando necessidades, 
motivando as habilidades desenvolvendo de atividades culturais, sociais, so-
cialização, e bailes.

5. REGULARIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE LOTES DO PARQUE INDUSTRIAL AU-
GUSTO TEZELLI FILHO: para empresas e indústrias para a geração de novos 
campos de trabalho, com benefícios para empresas de tecnologia, e que uti-
lizam energia solar.  

1. Prometo cumprir a constituição federal, a constituição estadual e a 
lei orgânica municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que 
me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar 
do seu povo.

2. Declaro ainda que farei cumprir e cumprirei principalmente os 
princípios da moralidade, publicidade e eficiência. 

3. Sobre as diárias, se necessário receber, farei prestação de contas 
públicas de cada centavo utilizado.

4. O mandato deve ser exercido com independência e harmonia. Ga-
rantindo que os direitos constitucionais da honra e privacidade sejam 
respeitados, contudo, mesmo quando me for garantido o sigilo do 
voto, falarei como voto e porquê. 

5. Jamais permitirei que o mandato seja um instrumento de promoção 
pessoal e, não apenas cumprirei a tarefa de ser probo e moral, quanto 
mostrarei por meus relatórios porque faço, ajo, atuo, quer em favor, 
quer contra determinados tópicos e temas.

Roberta Serato
Roberta Serato

Partido Democratas - DEM

2 5 02 5



1. Elaboração de Projetos de Lei que tenham como objetivo o combate à 
corrupção em processos licitatórios, visando à economicidade, respeito 
ao erário, dando primazia ao princípio da impessoalidade, evitando fa-
vores políticos;

2. Elaboração de Projetos de Lei que visem acabar com a paralização de 
obras, em virtude da necessidade de aditivos com o Poder Executivo, for-
ma esta utilizada para encarecer as obras públicas e alterar o valor inicial 
dos contratos que foram pactuados por intermédio de licitação, gerando 
gastos exorbitantes ao município;

3. Acompanhar e monitorar a evolução das medidas preventivas imple-
mentadas pelo Executivo na área de Segurança Pública, especialmente 
no que se refere às medidas de segurança no trânsito, propondo ações 
para diminuir os acidentes com vítima, bem como melhorar a sinalização 
vertical e horizontal e outras necessidades desta área;

4. Gabinete itinerante, oportunizando à população dos bairros a partic-
ipação ativa no mandato, os quais poderão repassar suas insatisfações 
com o serviço público, bem como sugestões para a melhoria de Campo 
Mourão, auxiliando, desta forma, no dever de fiscalizar e legislar do Ver-
eador;

CABO CRUZ
Roberto Cruz Mendes

Partido Democratas - DEM

5 5 77 7

1. Reativar a guarda mirim;

2. Abertura de uma Farmácia Básica 24hrs;

3. Construção da Cidade da Criança;

4. Implantação da Guarda Municipal;

5. Fiscalização da aplicação do dinheiro público.

Sidnei Jardim

Partido Cidadania - CIDADANIA

2 3 54 0

Roberto Cruz Mendes

5. Lutar por emendas parlamentares provenientes do governo feder-
al e estadual a serem utilizadas na saúde básica de nossa população, 
proporcionando melhor qualidade nos atendimentos e dignidade aos 
munícipes que utilizam as Unidades Básicas de Saúde, cobrando, sem-
pre, para que não faltem especialistas nas referidas UBS’s, assim como 
a farmácia 24h.



1. Fiscalizar as despesas e receitas, do Executivo e Legislativo, cobrando 
a gestão de ambos os Poderes, com uma maior transparência.

2. Retirar atribuição do contribuinte (munícipe) ter que arcar com o 
depósito dos Honorários Advocatícios, fixados nas execuções fiscais de 
dívidas do contribuinte com o Município de Campo Mourão.

3. Empenhar esforços para o Poder Executivo oferecer um melhor Serviço 
de Infraestrutura em: recape e/ou tapa-buracos nos asfaltos, sinalização 
de trânsito, pintura de faixa de pedestres, poda e/ou corte de árvores, 
troca de lâmpadas, limpeza de bueiros entupidos, limpeza e recolhimen-
to de entulhos e lixos.

4. Na área da Saúde cobrar do Executivo uma melhor atenção na Saúde 
Básica para ser equipada, ou seja, com mais profissionais especialistas 
nesta área, equipamentos de trabalho e transporte de locomoção. E a 
contratação de profissionais para atender as especialidades médicas, e 
assim reduzir a fila de espera.

5. Na área do esporte, cobrar do Executivo para atender as necessidades 
em relação à manutenção dos campos, quadras de esporte, e as acade-
mias de primeira e terceira idade dos bairros, para a população ter mais 
lazer e esporte com dignidade.

TUCANO
Sidney Ronaldo Ribeiro

Partido Social Democrático - 
PSD

5 5 00 0

1. Transparência e participação no Mandato.

Comunicação digital direta para interação do mandato com a pop-

ulação: iniciativas da vereadora, sugestões de denúncias da popu-

lação para soluções de problemas dos munícipes e encaminhamento 

propostas de projetos, transparência com votos e gastos de mandato, 

apresentação de resultados do trabalho da população. – Associação 

de moradores para pautas de reuniões para sentirem-se amparados, 

respeitados e honrados com a minha presença em sua comunidade.

2. Saúde pública

Fiscalização e sugerir transparência para a população de forma digital 

para acompanhamento de agendamentos, consultas, exames e etc., 

garantindo eficiência na utilização do SUS;

Qualidade de atendimento e respeito aos cidadãos;

PROFESSORA SIMONE

Partido Podemos - PODE

1 9 99 9

Simone de Jesus Araújo 



3. Educação e Esporte

PROJETO MAIS PSICOLOGIAS para atendimento aos alunos e profission-

ais na área da educação como suporte e acompanhamento imediato a 

alunos na rede pública;

Respeito e valorização a categoria em todas as esferas e capacitações 

para motivação dos servidores;

Elaboração de espaços interativos e aconchegantes para uso exclusivo 

do aluno como brinquedoteca, laboratório de informática e ciências, par-

ques cobertos e entre outros.

Fiscalizar recursos de materiais pedagógicos e cobrar contratação ime-

diata ao quadro de professores e funcionários públicos para eventuais 

substituições para não haver sobrecarga de profissionais.

Incentivo ao esporte como Karatê nas escolas entre outros.

PROJETO DELAS para prática esportiva (artes marciais) para mulheres ao 

desenvolvimento de lutas, autodefesa e segurança a partir dos 10 anos 

de idade.

4. Sustentabilidade Ambiental

PROJETO CAÇAMBA SOCIAL na comunidade para uma cidade mais lim-

pa sem custo para a população.

5. Geração de emprego e renda aos trabalhadores

CLUBE DE MÃES disponibilização de centro comunitário para promover 

crescimento e desenvolvimento econômico, para incentivos e benefíci-

os para geração de novos empreendimentos;

Apoio a pequenas e microempresas para desenvolvimento;

Promover uma organização, associação dos caminhoneiros para ad-

quirir no município parcerias a espaços exclusivos, recursos para re-

pouso e alimentação da categoria.



1. Apoio ao pequeno produtor rural, para viabilizar a sua produção 

através da criação da “casa do agricultor” de Campo Mourão.

2. Criação da Cooperativa dos pequenos produtores; fortalecimento da 

comercialização de pequenas atividades agrícolas e animais, tais como 

fruticultura, olericultura, piscicultura, avicultura.

3. Lutar pela melhora na saúde, principalmente de pessoas necessitadas 

com fiscalização permanente junto às UBS (Unidades Básicas de Saúde).

4. Apoio à prática de esportes, como categorias de base e futebol ama-

dor do município.

5. Fortalecer o empresário do comércio e empreendedor geral para que 

sua empresa seja forte gerando novos empregos.

VALDOMIRO BOGNAR
Valdomiro Bognar

Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS

9 0 06 0

1. Saúde começa pela boca. Envolver os profissionais da área da saúde: 

Cirurgiões Dentistas – Orientação de higiene bocal, incluindo cuidado 

sobre o vírus Covid – 19; Nutricionistas – explanar sobre os transtornos 

alimentares, visando uma alimentação equilibrada; psicólogas; quero 

executar melhorias, projetos realmente construtivos na saúde, edu-

cação e segurança, melhorando a qualidade de vida da população.

2. Rua Santa Cruz, a reserva – manter limpo e cercado com calçada. No 

Flora II e III. Na Mogno reserva fazer calçada ou pista de caminhada.

3. Unidade básica de saúde no Flora II. 

4. Escola Fundamental e médio. Valorizar a cultura no meio escolar. 

Dar a quem não tem.

5. Acolher propostas dos moradores para que juntos possamos solu-

cionar vários problemas da sociedade.

VANDIRA LINO

Partido Republicano da Ordem 
Social - PROS

9 0 11 1

Vandira Lino



1. Mais médicos nos postos saúde, e fim das filas nos hospitais.

2. Estrutura adequada para um atendimento digno a população.

3. Agilidade para coletas de exames médicos. 

4. Ampliação de atendimento da farmácia popular e pela criação de for-

mas de prevenção mais eficazes. 

5. Pela realização mutirões esporádicos para agilizar atendimento e con-

sultas.

VILMA
Vilma Rocha

Partido Social Democrático - 
PSD

5 5 13 2

1. Apoiar atividades culturais e esportivas para o município.

2. Elaborar leis para criação de ciclovias nos bairros novos. 

3. Elaborar leis para a criação de uma ciclovia no centro da cidade inter-

ligando os bairros.

4. Elaborar leis para que tenha faixa de pedestre elevada perto de todas 

as escolas da cidade de Campo Mourão, tornando-as assim mais segu-

ras para nossos estudantes.

5. Sugerir nomes de ruas e avenidas.

PROFESSOR WAGNER

Partido Cidadania - CIDADANIA

2 3 08 0

Wagner Szpak





Transforme sua indignação em iniciativa para 
fazer mudança.

OSdeCampoMourao

osbcampomourao campomourao@osbrasil.org.br

www.osbrasil.org.br


