
Moacir Andreolla, nascido em 01 de julho de 1967, casado com Sônia Aparecida Tegon Andreolla, pai de Tatiane 

Andreolla e Fabrício Andreolla. Formado em técnico em agropecuária e funcionário da Emater-Pr desde 1989. 

Como funcionário da Emater, desenvolveu vários trabalhos voltados ao crescimento da agropecuária e 

agricultura familiar, contribuindo diretamente para o desenvolvimento  de Novo Itacolomi, tais como: 

Incentivou, orientou e acompanhou  a diversificação nas propriedades com orientações  técnicas aos produtores 

rurais, podendo citar algumas atividades que foi responsável no município: Em 1989 começou os trabalhos de 

micro-bacias com construção de curvas de nível, adequação de estradas e carreadores, distribuição de 

sementes de adubação verde, calcário, etc. Em 1993 incentivou a criação de frangos e o plantio de bananas e 

em 1994 com a criação de bicho-da-seda e maracujá, atendendo todos os produtores rurais, pois conhece como 

poucos a realidade do munícipio.  Prefeito por três gestões: 2005 a 2008; 2009 a 2012 e a atual gestão de 2017 

a 2020. Desenvolve excelente administração em todas suas gestões, com capacidade, confiança e trabalho vem 

realizando e, reiterando inúmeras conquistas. 

Na educação: Aquisição de diversos ônibus escolares, construção da escola municipal, biblioteca, quadra 

esportiva, o que vem destacando Novo Itacolomi entre os melhores do Paraná na Educação Municipal e 

Estadual. 

Na saúde: Ampliação do Centro de Saúde, construção da Clínica da Mulher, Aquisição de ambulâncias e micro- 

ônibus, Exames, Medicamentos, Amplo atendimento Médico e roda de terapia, Fisioterapeuta, Nutricionista. 

No desenvolvimento Econômico e Social: Construção de vários parques industriais, viabilizando a atração de 

empresas e geração de emprego; Aquisição de diversos terrenos e grandes convênios para construção de casas 

populares, tanto no âmbito urbano, como no rural; Pavimentação das ruas da cidade, que engloba o município 

integramente, encascalhamento e melhoramento de todas as estradas rurais. 

No esporte e lazer: Reconstrução do lago municipal e no entorno pista de caminhada que engloba academia ao 

ar livre e parquinho infantil; Aquisição de convênio para a construção do projeto meu campinho; Construção da 

pista de Rodeio para eventos de shows;  

Na Agricultura: Aquisição de diversas maquinas agrícolas, melhoramento da frota e, consequentemente, maior 

abrangência e atendimento a todos os produtores rurais, fruto de um trabalho sólido, com experiência, 

conhecimento e segurança.  

Wilson Romualdo Lopes, 47 anos, natural de Cambira, casado com Andréia Fernandes da Silva Lopes, pai de 

Talison Lopes e Gabriel Lopes, funcionário público municipal desde 1994, vereador por dois mandatos e, atual 



Vice-Prefeito municipal, que junto com a atual administração pública, vem se empenhando para o crescimento 

continuo de Novo Itacolomi. 

“Nosso objetivo é união, trabalhando sem distinção para todo o povo Itacolomiense”.  

 

 

PROPOSTAS DEFENDIDAS PELOS CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO  

COLIGAÇÃO: “RUMO CERTO AO FUTURO” PSD, PSL e PP 

 

- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROINDÚSTRIA 

Construção de novos barracões industriais; 

Viabilizar a atração de empresas e atividades que gerem emprego e renda para população, com maior 

arrecadação para o munícipio; 

Incentivar seu apoio efetivo ao pequeno e micro-empreendedor local; 

Apoiar pessoas ou grupos de produtores a industrializar seus produtos;  

- AGRICULTURA  

Fornecer equipe técnica para atender os produtores; apresentar projetos para elevação dos cultivos;  

Aquisição de maquinário e equipamentos modernos, para melhoramento da tecnologia no campo;  

Manutenção e encascalhamento de todas as estradas e carreadores;  

Distribuição de adubo e calcário através de programas de governo; 

Apoiar e incentivar a diversificação na propriedade rural, em busca de novas alternativas; 

Fomentar a agricultura familiar; 

Buscar os programas de apoio governamentais aplicáveis ao Município de Novo Itacolomi; 

Manter a patrulha agrícola para melhor atender os produtores; 



- SAÚDE  

Proporcionar as devidas condições de trabalho para os agentes comunitários, com a finalidade de que eles 

detectem os problemas sociais e façam as respectivas prevenção de doenças; 

Valorização da Medicina Preventiva e de Família. 

Vacinação contra a gripe H1N1;  

Funcionamento do posto de saúde até às 21 horas e com  plantões aos sábados e domingos; 

Estruturação e funcionamento da farmácia no Centro de Saúde; 

Ambulância disponível 24 horas; 

Médicos à disposição em várias especialidades para melhor atendimento à comunidade; 

Ampliações e reformas nos prédios do setor de saúde; 

Atender os pacientes com remédios, exames e consultas; 

Reorganização e continuidade da roda da terapia; 

Fornecer a vacina contra o COVID 19, assim que ela estiver disponível; 

- EDUCAÇÃO  

Continuar a renovação da frota de ônibus escolar, com a aquisição de novos ônibus, com pleitos junto aos 

Governos Federal e Estadual;  

Motivar, valorizar e ampliar o envolvimento da comunidade nas escolas; 

Valorização dos Educadores; 

Estabelecer diálogo permanente entre os professores e a secretaria de Educação; 

Aperfeiçoamento do corpo docente e do pessoal técnico das escolas municipais; 

Dar condições para que 100 % das crianças e adolescentes frequentem as escolas;  

Transparência no uso das verbas destinadas à Educação; 

Ampliações e melhorias dos prédios do setor de Educação; 



- ESPORTE e LAZER 

Criar o programa esporte para todos;  

Incentivar a comunidade a praticar esportes;  

Organização de campeonatos municipais/intermunicipais de futebol de campo e salão; 

Construção de quadra de bocha e de malha; 

Apoiar os jovens a participarem de campeonatos regionais;  

Ampliar as áreas de lazer no lago municipal; 

Realizar a soltura de alevinos no lago municipal, de forma que futuramente seja possível fomentar a pesca no 

local; 

Programação festiva, com eventos técnicos e políticos para divulgar e valorizar as atividades local; 

Manutenção das aulas de Zumba; 

Eventos e atividades voltadas ao grupo da terceira idade; 

- FUNCIONALISMO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO  

Valorização do servidor público municipal;  

Oferta de cursos para aperfeiçoamento profissional;  

Manutenção da gestão transparente e eficaz dos recursos públicos; 

Mantes a transparência quanto aos dados do fundo da previdência; 

Plano de carreira dos funcionários atualizado;  

- MEIO AMBIENTE  

Aumentar as ações de conscientização ambiental da sociedade; 

Fomentar a urbanização do munícipio, sempre respeitando as normas ambientais;  

Aumentar o saneamento básico, de forma que ele seja amplo e geral; 



Calçamento das vias urbanas; 

Limpeza urbana eficaz e desenvolvimento da cultura de reciclagem;  

- MORADIA  

Ampliar a busca de convênios através de programas dos Governos Federal e Estadual, para construção de 

moradias urbanas;  

- ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Fortalecimento das iniciativas para cadastramento das famílias vulneráveis; 

Promover socialmente as famílias vulneráveis em suas necessidades que caibam ao Poder Público Municipal;  

Promoção de eventos temáticos comunitários, de caráter informativo e comemorativo;  

Manutenção e aprimoramento das oficinas de artes manuais; 

Capacitação da equipe para qualificação da orientação social; 

Fomento de atividades voltadas às crianças e adolescentes; 

Fortalecimento das atividades desenvolvidas com as pessoas idosas; 

Estímulo das ações voltadas ao combate dos chamados “crimes de ódio” como racismo, feminicídio e 

homofobia;  

Apoio aos conselhos municipais de assistência social, dos direitos das crianças e dos adolescentes, das mulheres, 

das pessoas com deficiência e da pessoa idosa;  


