
ANDRÉ BARRIQUELO E MAURÍLIO 

PROGRESSO É O NOSSO PROJETO 

 

 

“Com união a gente muda. 

Com mudança a gente cresce.” 

 

Nosso município precisa de um choque de gestão, comprometimento, eficiência 

pulso firme e transparência. Nosso programa de Ação de Governo, traça metas, 

ideais e objetivos que farão de Cambira novamente uma cidade forte, segura e 

alegre, empenhada em garantir o bem-estar social e econômico do nosso povo. 

 

Estes são os nossos objetivos. No decorrer da campanha será detalhada cada 

meta da nossa gestão, para que você possa analisar com cuidado, refletir o seu 

o voto e depois nos cobrar. 

 

Mas claro, novas ideias ou reformulações serão sempre bem-vindas, pois 

pretendemos fazer uma administração participativa, ouvindo sempre a 

comunidade a cada decisão a ser tomada. Queremos administrar o município 

com competência, modernidade e acima de tudo respeito ao nosso povo. 

 

Por isso nós, André Barriquelo e Maurílio, gostaríamos de incluir você nesse 

compromisso, e contar com sua confiança. 

 

SAÚDE 

 A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela 

humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de 

saúde até o atendimento médico, o serviço será aperfeiçoado e realizado 

com zelo e o devido respeito que o cidadão cambirense merece. 

 Incluir um novo horário de Plantão médico das 19 às 24 horas, todos os 

dias da semana. 

 Atendimento médico especializado e consultas eletivas com Neurologista, 

Cardiologista, Dermatologista, Psiquiatra e Ortopedista a cada 15 ou 30                          

dias de acordo com a demanda.  

 Maior agilidade nos Exames de imagem e diagnóstico. 

 Contratar 02 (dois) motoristas para ambulância no Sete de Maio - 

disponível 24 horas. 

 Construção de estrutura adequada para instalação do aparelho de Raio-x 

 Compromisso de distribuição de medicamentos básicos e de uso contínuo 

gratuitamente e sem distinção de pessoas.  



 Criação do programa “volte a sorrir”, com implante dentário e próteses 

gratuitos. 

 Lanche gratuito em todos os órgãos municipais para as pessoas que 

aguardam atendimento. 

 Criação de espaço Kids no Posto de Saúde, com televisão, livros e 

brinquedos para maior conforto e distração às nossas crianças que 

aguardam o atendimento. 

 Organizar a atenção primária em saúde através de incentivo a prevenção 

e controle com Estratégias do programa Saúde da Família e a Saúde Bucal. 

 Criar uma Equipe de Atendimento Domiciliar disponível aos pacientes 

crônicos do município, com visitas periódicas, bem como, atendimento 

domiciliar em casos de impossibilidade do paciente se dirigir ao posto 

devido ao estado de saúde, para triagem, avaliação, curativos, etc. 

 Reestabelecimento do convênio com o Hospital Nossa Senhora do Rocio, 

visando a eliminação da espera por cirurgias de média e grande 

complexidade 

 

EMPREGO E RENDA 

 Aquisição de terreno e construção de um parque industrial. 

 Incentivos fiscais e tributários para atrair novas empresas.  

 Criação do centro de geração de renda. 

 PRODECAM – Programa de Desenvolvimento de Cambira, com a 

construção de barracões de pequeno, médio e grande porte para atender 

as pequenas e médias empresas locais e atrair investidores. 

 Fomento e incentivos aos pequenos comerciantes e microempresários. 

 Fortalecimento da associação empresarial e comercial, com incentivos 

para revitalização de fachadas, embelezando as ruas comerciais com 

mobiliário urbano. 

 Trabalhar junto ao Governo do Estado em convênios que visem geração 

de empregos ao município. 

 Incentivar o comércio local com estratégias a fim de atrair pessoas e 

alavancar vendas. 

 

SEGURANÇA 

 Criação e implantação de um Departamento de Vigilância. 

 Monitoramento com imagem das principais entradas do município 

 Parceria Público Privada para a implantação de sistema de monitoramento 

eletrônico com câmeras, onde moradores possam ter acesso as imagens 

da sua rua. 

 Apoio e suporte à polícia militar e civil. 

 Interceder junto ao Governo Estadual para ampliar o número de policiais 

militares. 

 



EDUCAÇÃO  

 Transporte gratuito para os alunos de faculdade, para concluírem o ensino 

superior. 

 Implantação de um programa de valorização do magistério. 

 Oferta de formação continuada. 

 Modernização do plano de carreira, incluindo o reenquadramento salarial 

 Custeio de uniformes, kits escolares e material didático para toda rede 

municipal de ensino. 

 Adequação das creches e escolas São José e Monteiro Lobato. 

 Implantação de forma gradual da educação integral, com ofertas de cursos 

e oficinas variadas no contra turno. 

 Igualar jornada de trabalho dos professores com a aplicada no estado, 

onde o professor tem um dia livre na semana. 

 Renovação da Frota Escolar. 

 Término da construção da nova escola municipal. 

 Alteração de local do CMEI Anice Severino Comar, por a construção não 

estar apropriada a este fim, como por exemplo não possuir área verde, 

banho de sol e ventilação adequada para as crianças. 

 Implantar um Cursinho Pré-Vestibular gratuito e preparatório do ENEM. 

 Designar um psicólogo(a) para cada escola e creche, para apoio, 

avaliações psicológicas e orientação vocacional. 

 Programa voltado para jovens concludentes do ensino médio com 

premiação dos alunos que mais se destacarem com bolsas para as 

instituições universitárias da rede privada; 

 

AGRICULTURA 

 Aquisição de novos equipamentos para atender aos agricultores. 

 Adequação das estradas rurais. 

 Readequação do viveiro de mudas municipal 

 Criação de programa de distribuição de insumos.  

 Criação de programas de atendimento à agricultura familiar. 

 Fomentar a criação de uma cooperativa para potencializar os resultados 

da agricultura familiar 

 Criação do programa “caminhos do progresso”, com revitalização dos 

carreadores. 

 Criação de um centro de geração de renda, onde agricultores possam 

expor seus produtos a venda 

 Em contato com os feirantes, ver suas necessidades, para melhorar e 

modernizar as condições de trabalho e comercialização, bem como, uma 

maior comodidade dos clientes em suas compras em nossas feiras que são 

um sucesso. 

 Incentivar o agricultor a formar mudas de café, reativar o viveiro de mudas 

de eucalipto e outros. 



 Reativar o terminal de calcário do município. 

 

FUNCIONALISMO PÚBLICO  

 Qualificação e valorização do quadro de pessoal. 

 Alteração do Estatuto dos Servidores. 

 Reenquadramento institucional. 

 Reenquadramento Salarial 

 Criação de convênios com Faculdades e Universidades. 

 Firmar parcerias para implantação de plano de saúde para os funcionários. 

 Treinamentos, cursos e atividades de gestão pública. 

 Construir sede e área de lazer para Associação dos Funcionários. 

 

MORADIA E INFRA ESTRUTURA 

 Buscar junto ao governo Estadual, construção de casas populares no 

distrito Sete de Maio e implantação de um loteamento com a mesma 

finalidade na sede do município. 

 Buscar, em parceria com a SANEPAR, a implantação da rede de esgoto e 

a melhoria/ampliação na rede de distribuição de água. 

 Rever a tarifa da iluminação pública e prestar conta do montante pago 

pela população. 

 Espaços públicos bem desenhados e com investimentos em paisagismo, 

levando em conta o lazer e atividades econômicas nas áreas circundantes. 

 Revitalização completa da Avenida Itália. 

 Modernizar as sinalizações de trânsito, e faixas de pedestres elevadas nos 

pontos mais importantes. 

 Criação de uma equipe de reparos, para readequar meio fios, bocas de 

lobo, rampas de acessibilidade e calçadas 

 Construir e revitalizar o calçamento do município. 

 Recapear o restante das ruas do Sete de Maio e prover o calcamento a 

Vila Rural do Sete de Maio. 

 Viabilizar uma pá carregadeira e um caminhão caçamba ao Sete de Maio. 

 

ESPORTE E LAZER 

 Adequações, melhorias na infraestrutura e atrativos para maior opção de 

lazer. 

 Promover a iniciação desportiva em diversas modalidades, através de um 

complexo esportivo. 

 Calendário comemorativo de datas tradicionais como o aniversário da 

cidade, EXPOCAM, Natal, dia das crianças.  

 Revitalização dos locais de prática esportiva. 

 É preciso incentivar a prática de outros esportes, como o voleibol, 

basquetebol, handebol, tênis de mesa, xadrez, e futsal feminino. 



 Criar um Programa para desenvolver atividades de lazer em todo o 

Município, em espaços públicos nos finais de semana e feriados. 

 Construir mais três campos de futebol suíço na chácara do calcário. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL 

 Acolhimento humanizado a qualquer pessoa que procurar a Assistência 

oferecendo ajuda imediata, e após isso, realizar estudo de caso para 

solucionar a situação. 

 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, focando prioritariamente a prevenção 

e a atenção à família. 

 Melhorias e ampliação de acesso e atendimento a programas assistenciais. 

 Implantação de cursos profissionalizantes. 

 Projeto “+60” voltada a Terceira Idade, pois sabemos que o 

envelhecimento saudável exige a adoção de um estilo de vida que inclua 

alimentação equilibrada, atividade física e mental e, ainda, o convívio 

social. O projeto atua fortemente em dois desses pilares, propiciando tanto 

as atividades físicas e mentais quanto o convívio social necessário para 

que o idoso tenha maior qualidade de vida. 

 Incentivo à internet gratuita a famílias carentes do município, para que 

tenham acesso a pesquisas, estudo e informação. 

 Integrado ao esporte, educação e cultura, construir um centro de contra 

turno, onde serão oferecidos diversas oficinas, cursos e alimentação. 

 Definir local e construir um moderno parque de exposições para 

realizações de diversos eventos do município, como por exemplo a 

EXPOCAM.  

 

MEIO AMBIENTE E CAUSA ANIMAL 

 Implantação do programa ICMS Ecológico 

 Ampliação da coleta seletiva 

 Criar o programa Cidade das Águas, protegendo e conservando nascentes 

e monitorando os rios do Município. 

 Controle de zoonoses. 

 Implantação do projeto “ALUNO AMIGO DOS ANIMAIS” 

 Incentivo a adoção de animais através de feiras ao ar livre. 

 Criação do departamento de proteção e defesa do animal. 

 

CULTURA 

 Valorizar as manifestações culturais que expressam a diversidade, o 

patrimônio e os recursos naturais. 

 Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e na cidade.  

 Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos 

locais. 



 Promover eventos culturais de interesse coletivo. 

 Modernização do anfiteatro municipal 

 Criação do centro de contra turno, onde serão oferecidos curso e oficinas 

variadas, integrados com o contra turno escolar 


