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Desenvolvimento econômico e meio ambiente 

Planejar o desenvolvimento da cidade é, basicamente, administrar os conflitos 

inerentes à vida urbana, próprios de nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que a 

cidade precisa expandir-se para atender às demandas do crescimento da população 

e do desenvolvimento econômico, é imprescindível preservar as condições 

ambientais que garantem qualidade de vida à população, hoje e no futuro. Nesse 

sentido, destaca-se a necessidade de ações em alguns temas, como: 

Esgotamento sanitário e abastecimento de água. Uma grande dificuldade que 

a nossa administração enfrentará, de forma prioritária, refere-se aos sistemas de 

águas e esgotos da cidade. São problemas perversamente interligados. Pois, 

mesmo com perspectiva de instalação de extensa rede para o esgotamento 

sanitário, há de se construir todo um mecanismo para o seu real funcionamento. Não 

obstante, nosso governo irá também desenvolver ações para diminuir 

substancialmente os índices de nitrato e coliformes fecais no nosso lençol freático, 

evitando que a população viva a degradante situação de consumir água 

contaminada. Também implantaremos programas visando o reuso de águas de 

esgotos tratados, especialmente para a limpeza de logradouros públicos e privados 

e para a irrigação de canteiros, jardins, praças e parques. 

As periódicas inundações continuam degradando a cidade e transtornando a vida 

da população. Nossa administração assume o compromisso de completar, em todo 

o território do município, o Plano Diretor de Drenagem, realizando todas as obras 

necessárias, para as quais já existem recursos financeiros, liberados pelo Governo 

Federal. 

1. Resíduos sólidos 

Nosso Governo pretende equacionar o processo de coleta, destinação e 

tratamento de resíduos sólidos, incluindo os materiais recicláveis. Vamos ampliar e 

universalizar a coleta seletiva. Esperamos, com isso, que grande parte dos resíduos 

sólidos produzidos na cidade deixe de ser encaminhada para o aterro sanitário 

passe a ser reintroduzida em diversos processos produtivos, integrando Guaxupé à 

cadeia da Logística Reversa. 



Implantaremos um programa de reciclagem e compostagem dos resíduos 

orgânicos para serem utilizados como adubo nos parques e áreas verdes da cidade 

e controlaremos o manuseio seguro de produtos tóxicos, para que não se misturem 

ao lixo comum, provocando danos ao meio ambiente. Enviaremos ao Legislativo 

Municipal proposta de Lei que verse sobre a separação de resíduos sólidos 

recicláveis em órgãos públicos municipais, a luz do que reza a Lei Estadual que 

disciplina a matéria. 

2. Sustentabilidade ambiental 

O Plano de Sustentabilidade Ambiental Municipal, para enfrentar as principais 

ameaças, a geração, minimização, reciclagem e disposição de resíduos sólidos; a 

redução das perdas de vegetação natural e de habitats e ampliação do sistema de 

áreas verdes e protegidas; a qualidade das águas e proteção dos mananciais; a 

qualidade do ar e controle de emissões de gases de efeito estufa – inventário de 

emissões; a impermeabilização do solo e eliminação de deficiências na 

macrodrenagem;  

3. Preservação de áreas verdes e praças 

Vamos preservação esses espaços para a cidade. Realizaremos projetos de 

reestruturação desses espaços públicos com ações que estimulem a sua 

apropriação pela população, incluindo jardinagem e paisagismo respeitando o Bioma 

local, implantação de equipamentos e mobiliário urbano, de modo que possam ser 

utilizados pela população para o lazer e em programações culturais e esportivas. 

4. Habitação 

O objetivo da administração municipal é criar condições para que as pessoas 

possam viver com dignidade. Durante a nossa gestão, vamos elaborar e 

desenvolver uma política habitacional que atenda a todos os setores da população, 

sobretudo à população de baixa renda. 

Além da construção de novas unidades habitacionais para a população de baixa 

renda, nosso Programa de Governo contempla a garantia de habitabilidade para as 

moradias existentes, para as quais destinaremos um programa de melhoria da 

habitação. Também vamos estimular e apoiar projetos que visem à reabilitação e 



destinação de imóveis (públicos e privados) abandonados ou subutilizados para o 

uso residencial, especialmente nas áreas centrais. 



Transportes, Trânsito e Acessibilidade 

1. Mobilidade Urbana Hoje e no Futuro 

  É de responsabilidade de o administrador colocar-se à frente do seu tempo; 

assim, ao mesmo tempo em que deve procurar atender às demandas do presente, 

deve pensar e propor soluções para o futuro sistema de circulação e de transportes 

da cidade. Vamos elaborar projetos de longo prazo para a reestruturação do 

Sistema Viário e do Sistema de Transportes, incluindo a reestruturação das vias de 

modo a contemplar as demandas dos diferentes modais. Com isso deveremos 

promover a abertura e o alargamento de vias, a restrição de circulação de 

automóveis em áreas estranguladas, o apoio à construção de estacionamentos e a 

prioridade para o transporte coletivo, os pedestres e os ciclistas. 

Uma parte significativa da população trabalhadora de Guaxupé utiliza bicicletas 

para ir ao trabalho e realizar suas atividades. Outras pessoas usam bicicletas para o 

lazer, pelo prazer de pedalar. Contudo, isso ainda é muito perigoso. Muitos não 

cumprem as regras de trânsito. As vias não estão preparadas para esse tipo de 

transporte e, praticamente, não existem ciclovias. 

2. Calçadas e paradas de ônibus 

A acessibilidade em Guaxupé é um problema que se estende a toda a 

população. Além das ruas esburacadas e sem pavimentação, há a absurda 

irregularidade das calçadas, que cria barreiras, bloqueios ao livre trânsito. Nosso 

governo vai tomar para si a responsabilidade que lhe é devida sobre o controle da 

ocupação desses espaços públicos e convocar a população para discutir o 

problema. Tal processo participativo ocorrerá com vistas à implantação de um 

projeto de regularização, que deverá observar as especificidades de cada lugar (rua, 

bairro), no sentido de torná-las acessíveis a todos (as). Outra medida visando o 

bem-estar da população será a padronização e a construção de paradas de ônibus 

que, de fato, protejam a população do sol e da chuva e lhes ofereça conforto. 



Cultura, esportes e turismo 

Reconhecemos o turismo como uma das mais importantes atividades 

econômicas de nossa cidade. Ao oferecer milhares de postos de trabalho ao longo 

de sua vasta e diversificada cadeia produtiva, gera riqueza e abre possibilidades de 

distribuição de renda e inclusão social. Principalmente para um município pós 

pandemia. É a atividade econômica que deve ser tratada com atenção especial e à 

luz de políticas públicas definidas e articuladas. Guaxupé uma cidade cafeicultora, 

necessita urgentemente do desenvolvimento para esta atividade econômica, pois 

através da mesma iremos favorecer os produtores rurais locais, artesã, enfim a 

economia Criativa.  

Envidaremos todos os esforços para fazer valer o nome e a história da nossa 

cidade, valorizando e dando substância ao Turismo Histórico e Cultural, também 

fortalecendo projetos culturais que destaquem a identidade da nossa cidade e do 

nosso povo, como por exemplo, em relação ao carnaval, aos arraias juninos, às 

festas natalinas entre outros. Apoiaremos iniciativas relacionadas ao patrimônio 

paisagístico, histórico e cultural de Guaxupé, passeios a cavalo para desfrutar o pôr 

do sol das montanhas cafeeiras, caminho da fé. 

Buscaremos fortalecendo as identidades culturais locais, valorizando e 

promovendo as manifestações artísticas e assegurando o acesso às comunidades 

bens artísticos e culturais. 

Com isso intensificar o acesso a esses bens de forma descentralizada e 

democrática, valorizando o cidadão, as identidades das comunidades e 

principalmente dialogando sobre anseios de cada bairro.  

O lazer são formas de divertimento, descanso ou desenvolvimento que 

podem trazer inúmeros benefícios, não só para sua saúde física, como para sua 

saúde mental e psicológica, que são tão importantes quanto a saúde física. Por este 

motivo a necessidade de conhecer os anseios de cada bairro. 

• Realizar “censo” dos fazedores culturais no município de Guaxupé; 

• Fomentar e fortalecer atividades artísticas e culturais na rede pública de 

ensino e nos centros culturais, exemplo dança, artes plásticas, teatro, toada, 

dança popular, capoeira, entre outras;  



• Incentivar a realização de festivais de música nas escolas e nas regionais;  

• Criar programa de capacitação em empreendedorismo e formação nas áreas 

de Arte e Patrimônio Cultural, promovendo fazedores e entidades culturais, 

visando fortalecer a economia criativa em Guaxupé;  

• Consolidar o calendário cultural da cidade de Guaxupé;  

• Carnaval comunitário;  

• Fomentar a cultura nas comunidades rurais;  

• Construir o Centro de Tradições Populares - Carnaval comunitário;  

• Criar aplicativo com programação cultural e esportiva de Guaxupé. 

• Descentralização do acesso aos bens e serviços culturais, valorizando o 

cidadão, as identidades das comunidades e dialogando sobre anseios de cada 

bairro; 

• Reestruturação da Fundação Municipal Casa da Cultura de Guaxupé; 

• Criar um programa municipal de fomento para apoiar iniciativas nas 

linguagens teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e das culturas 

populares tradicionais e contemporâneas, e Folia de Reis; 

• Resgate das ruas de lazer com gincanas, campeonatos esportivos, premiação 

e orientações sobre saúde; 

• Apoiar a promoção de cantatas valorizando os Corais e outras promoções 

culturais; 

• Ampliar o Estádio Municipal com toda a infraestrutura necessária; 

• Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e 

democratizar o uso do estádio destinado à sua prática; 

• Continuar apoiando e aprimorar as práticas esportivas, (ex.: futebol de campo, 

futsal, vôlei, handebol, ginástica e outros); 

• Implantar apoiando a política de esportes integrados a outras áreas, 

associados à terceira idade, à criança e adolescente, às pessoas que participam 

dos programas de saúde como: hipertensos, diabéticos e incluir as pessoas 

portadoras de necessidades e outros; 

• Implantar um Projeto de Esportes, em praças, promovendo oficinas e aulas 

das diferentes manifestações culturais e esportivas com a reforma da pista de 

caminhada e construção de novas pistas para caminhada, áreas para atividades 

corporais ao ar livre e formação da comunidade, além de quadras; 



Desenvolvimento Econômico  

1. Ciência e Tecnologia 

Ciência na Praça Trata-se de um conjunto de ações com o objetivo de consolidar 

na sociedade a percepção de que ciência, tecnologia e inovação são áreas 

fundamentais e estratégicas para o nosso desenvolvimento. Apoiaremos a 

realização de feiras e exposições, incentivando o treinamento e a capacitação de 

professores e professoras e promovendo encontros periódicos entre os 

pesquisadores e a mídia. As iniciativas de popularização da ciência e da tecnologia 

priorizarão projetos que estimulem as instituições de ensino e pesquisa, museus e 

centros de ciências a buscarem formas de levar o conhecimento para fora das 

academias. O nosso propósito com esse conjunto de ações é promover políticas e 

programas que gerem inovações tecnológicas estratégicas para o setor produtivo, 

pois assim contribuiremos para o aumento da produtividade, para o incremento da 

competitividade, para a geração de empregos e ocupação, além de ganhos sociais 

para a cidade. 

2. Organização da Comercialização  

Realizaremos ações que fomentem e apoiem a inserção dos produtos dos 

empreendimentos solidários em circuitos comerciais curtos e de médio alcance. Para 

isso, disponibilizaremos espaços físicos e infraestrutura para atividades de 

comercialização, formação, assessoria e organização. Esses espaços públicos 

poderão ser multifuncionais, alojando um conjunto de atividades, principalmente de 

comercialização, formação e articulação local da economia solidária, a serem 

realizadas por instituições governamentais ou não governamentais. 

3. Legaliza Guaxupé 

Esta linha de ação visa estimular e apoiar a legalização dos negócios informais 

em microempreendedor individual – MEI.  

I. Mapear a informalidade: consiste na identificação das principais atividades 

realizadas pelos empreendedores individuais e onde estão localizadas.  

II. Realizar busca ativa: consiste na identificação e mobilização dos 

microempreendedores (as) individuais (MEI) para participarem de mutirões, 

caravanas, etc, com o propósito de receber todas as informações e orientações 



sobre as vantagens, direitos e obrigações legais do microempreendedor(a) 

individual, além do seu encaminhamento para formalização. Esta etapa é realizada 

por intermédio de palestras, reuniões, oficinas etc.  

III. Guaxupé de oportunidades: consiste na caracterização, mapeamento e 

divulgação das variadas oportunidades de negócios (produtos e serviços) nas 

diferentes regiões da cidade. Também será organizado e divulgado catálogo dos 

produtos e serviços oferecidos pelos MEI. Este serviço estará disponível em meio 

virtual no espaço do empreendedorismo, destacado a seguir. 

4. Economia Solidária  

A cada dia, consolida-se a ideia de que a economia popular e solidária é uma 

alternativa inovadora e eficaz de criação de postos de trabalho, geração de renda e 

combate à pobreza. Muitos são os avanços obtidos tanto na capacitação dos 

trabalhadores para administrarem negócios coletivos quanto dos governos em 

apoiá-los. Neste governo estaremos ao lado do comerciante, empresário local 

buscando juntos a ampliação de empregos para a população e sustentabilidade 

financeira para o empregador. 



Saúde 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos 

sistemas de saúde pública do Mundo, abrangendo desde o simples atendimento até 

o transplante de órgãos, garantindo o acesso INTEGRAL, UNIVERSAL E 

GRATUITO Para toda a população do PAÍS. 

A atenção integral à saúde passou a ser um direito de todos os brasileiros, 

desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, com 

foco na saúde com qualidade de vida visando a prevenção e a Promoção da saúde.  

A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços 

de saúde, englobando a atenção primaria média e alta, os serviços de urgência e 

emergências a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias 

epidemiológicas, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. 

Baseados nesses princípios determinaram as seguintes providencias para as 

Demandas da saúde do nosso município, Guaxupé: 

• Ampliar o atendimento na Estratégia de Saúde da Família, estendendo para 

áreas centrais e sem abrangências, bem como efetivando o atendimento nas 

zonas rurais; 

• Criar o ambulatório de especialidades ampliando para o atendimento de 

doenças metabólicas e obesidade mórbida; 

• Criar ambulatório de acompanhamento de pacientes em pós-operatório de 

cirurgias gerais, ortopédicas e ginecológicas; 

• Criar centro de Reabilitação em Fisioterapia e Pilates para pacientes com 

seqüelas motoras; doença muscular e neuropática secundaria as doenças 

crônicas e acidentais e lesões por esforço repetitivo; 

• Implantar e estimular a prática de exercícios laborais para os funcionários 

públicos 10min antes do início das atividades de trabalho promovendo a saúde 

do trabalhador; 

• Intensificar as atividades do Médico do Trabalho no atendimento aos 

funcionários públicos facilitando o seu acesso e prevenindo as doenças 

relacionadas ao trabalho e os riscos ambientais;  



• CAPS: assegurar as internações de pacientes do Centro de Atenção 

psicossocial e seu atendimento local enquanto aguarda transferência para o 

hospital Psiquiátrico; 

• Reestruturar a rede de atenção à Saúde Mental, fortalecendo as atividades do 

CAPS, CRIANDO o Serviço Residencial Temporário (SRT), assegurar o 

atendimento pelo Serviço Hospitalar de Referencia (SHR), instituir a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) e o Programa de Volta para Casa; 

• Intensificar o programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher 

• Com ações voltadas para o planejamento familiar e reprodutivo, orientação e 

oferta nas unidades básicas de saúde de contraceptivos pra mulheres e 

adolescentes; 

• Assegurar a integralidade e a promoção da saúde buscando consolidar os 

avanços no campo dos12 direitos sexuais e reprodutivos, tendo como principal 

ação a melhora da atenção obstétrica no planejamento familiar, na atenção ao 

abortamento inseguro e no combate a violência doméstica e sexual; 

• Assegurar a prevenção e tratamento das mulheres vivendo com HIV/ AIDS;   

• Assegurar a prevenção e o tratamento de mulheres com doenças crônicas 

não transmissíveis e câncer ginecológico;  

• Criar o Ambulatório para Saúde do Homem promovendo e prevenindo a 

saúde integral do Homem nos aspectos sexuais e reprodutivos e doenças na 

população masculina; 

• Criar no Ambulatório para a Saúde do Homem o dia do aniversário para 

exame e prevenção do CA de próstata; 

• Criar o Centro de Tratamento para Doenças de Condições Crônicas e 

infecções sexualmente transmissíveis; 

• Criar o CTA - Centro de Tratamento para AIDS e distribuição no nosso 

município das medicações retrovirais; 

• Ser referência para o tratamento de acidentes com animais peçonhentos em 

nosso município assegurando o tratamento rápido e eficaz; 

• Assegurar a Implantação de Cirurgias Oftalmológicas para cataratas pelo 

SUS em nosso município; 

• Assegurar a ampliação do Centro de Hemodiálise, cujas plantas e 

financiamentos já estão aprovados; 



• Buscar recursos para Ampliação da UTI Adulto da Santa Casa local; 

• Viabilizar o planejamento para implantação da UTI Neonatal e pediátrica; 

• Ampliar o Pronto Socorro Municipal assegurando a permanência do 

atendimento de urgência nas especialidades básicas;  

• Viabilizar o atendimento pediátrico de urgência; 

• Fomentar a pratica de mutirões de Saúde nos atendimentos de grandes 

demandas reprimidas nas diversas áreas da saúde;  

• Assegurar e Ampliar a realização de Cirurgias Eletivas já iniciadas em 2019; 

• Viabilizar cursos de aperfeiçoamento, atualizações e especializações para os 

profissionais municipais de saúde; 

• Avaliar a reestruturação da carga horaria de enfermeiros para 30 horas 

semanais; 

• Reestruturar o atendimento médico nos ESF com melhor aproveitamento do 

tempo de trabalho; 

• Ampliar a Rede Digital de informações e cadastro de pacientes atendidos no 

SUS para o acesso pelo profissional medico ao prontuário eletrônico; 

• Ampliar o atendimento Odontológico pra 100% dos nos ESF;   

• Implantar o serviço de Odontologia Hospitalar; 

• Modernizar o Programa de Odontologia Preventiva assegurando o acesso aos 

que mais precisam; 

• Implantar o atendimento de Saúde Bucal aos pacientes com necessidades 

especiais. 

• Rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil (Rede Cegonha).  

• A reestruturação da Rede de Atenção à Saúde Materno-infantil será 

prioritária, garantindo à mulher atenção humanizada e de qualidade no pré-natal, 

parto e puerpério, bem como o acesso às ações de planejamento reprodutivo; e 

à criança, o nascimento seguro e crescimento e desenvolvimento saudáveis, por 

meio da atenção regular e continuada.  

• Para tanto, será necessário: 

• Redefinir a linha de cuidado à saúde materno-infantil desde a atenção básica 

até a atenção especializada.  

• Garantir assistência ao pré-natal de alto risco em cada distrito sanitário.  



• Garantir a vinculação da mulher à maternidade de referência desde o pré-

natal.  

• Estruturar serviços para o parto normal humanizado.  

• Implantar a estratégia “vaga sempre” nas maternidades municipais.  

• Garantir leitos de retaguarda em UTI, tanto para a mulher quanto para a 

criança. 



Educação 

 

“A curiosidade é um impulso para aprender.” 

Maria Montessori    

 

Humanar a Educação, cuidar das pessoas. Um plano de governo eficaz deve 

ir além da sugestão de propostas. É preciso entender a realidade da cidade e como 

ela afeta a vida das pessoas. O passo seguinte é discutir gargalos e urgências, 

analisar as contas públicas, definir prioridades e reavaliar estratégias.  A partir daí, 

com bom senso e sensibilidade, propor políticas públicas ajustadas, realistas, e 

demonstrar por que elas são eficazes. Vivenciar uma pandemia, onde todo o mundo 

foi modificado, deixou ainda mais evidente a necessidade de “Um novo olhar”, para 

que possamos aprender a viver um novo normal. 

Nossa proposta é humanizar a escola para que possamos receber os alunos. 

Escolas vão receber estudantes marcados pelo luto, dificuldades financeiras das 

famílias e ainda tendo que seguir novos hábitos por conta da pandemia do Corona 

vírus não dá para recomeçar [as atividades do ano letivo] fingindo que está tudo 

bem. É preciso saber como a pessoa passou este período, como foi essa passagem 

no sentido metafórico e real. Mas para aguentar a dor do outro é preciso investigar a 

si mesmo, saber seu estado emocional, seu contexto pessoal. É uma forma de se 

escutar em primeiro lugar para depois de fato acolher de verdade. 

Outro fator decisivo na melhoria da educação se dar na erradicação do 

analfabetismo no ensino fundamental. O ciclo de alfabetização deve prosseguir sem 

interrupções nos três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as 

diretrizes curriculares nacionais. As informações da Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA) de 2014 mostram que cerca de 35% das crianças não sabem 

ler ao fim do 3º ano do ensino fundamental, 43% não sabem escrever e 77% fazer 

as operações matemáticas. Deste modo, destinaremos atenção especial na 

interrupção da perpetuação do analfabetismo a partir do terceiro ano, bem como 

procederemos a devida alfabetização em alunos de séries mais avançadas. 



• Para que possamos promover uma educação empática e atrativa, 

buscaremos programar na Rede Municipal de Ensino de Guaxupé; 

• Feira de Ciências a partir das Escolas de Educação infantil, visando o estudo 

das ciências como um projeto que envolva todas as disciplinas, promovendo 

assim um aprendizado integrado e eficaz. 

• Olimpíadas de Matemática. 

• Campeonatos de Xadrez. 

• Feiras Culturais, buscando preservar a história de nossa Amada Guaxupé, 

buscando a construção de um acervo para a construção de um Museu de 

Memórias. 

• Criação das Bibliotecas Digitais com o auxílio de bibliotecários que serão 

capacitados para tal atendimento à população. 

• O Educando para o Futuro terá por foco a modernização da educação 

municipal por meio da reformulação de práticas e conteúdos, bem como pela 

adoção de tecnologias no ensino. A prefeitura vai ofertar disciplinas voltadas à 

inclusão digital, notadamente programação de computadores, buscando a 

disseminação de uma cultura de inovação e a criação de oportunidades futuras 

de trabalho. 

• Ampliação do Atendimento da Escola integral do Município. 

• Ampliação do atendimento às crianças de zero a três anos de idade, em 

creches e centros de educação infantil, a partir da busca ativa por crianças nessa 

faixa etária e de consulta pública sobre a demanda das famílias;  

• Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental, até os 08 anos de idade 

• Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, contribuindo 

para a elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos;  

• Desenvolvimento de programa de alfabetização de jovens e adultos, como 

forma de contribuir para a erradicação do analfabetismo; 

• Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 

curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo os 

índices de reprovação e abandono nas escolas; 

• Atualizar os referenciais curriculares da educação municipal, respeitando a 

diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade socioambiental; 



 

Política de Correção de Fluxo. 

Informações como as de proporção de alunos com atraso escolar (distorção 

idade-série) evidenciam o descaso com a educação municipal. Este panorama exige 

o compromisso da superação da problemática do atraso escolar, já que os danos 

aos alunos que muitas vezes entram em um ciclo permanente de reprovação são 

incalculáveis (abandono e evasão). Assim, achamos essencial o desenvolvimento de 

uma política de correção de fluxo que proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da 

aprendizagem e correção do atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos 

um ano de repetência. Pensando também neste ano atípico de Pandemia, onde 

muitas crianças e jovens não tiveram acesso à educação devido à falta de recursos 

digitais. Eficientizar o atendimento nas salas do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado), visando à melhoria do desempenho escolar do aluno. 

Manter as escolas em boas condições físicas, investindo em acessibilidade e 

segurança, proporcionando aos estudantes um ambiente agradável e acolhedor. 

 

Garantir um Ensino no Campo de qualidade pensar numa educação em que 

as pessoas possam participar em seus respectivos territórios: o povo tem direito a 

ser educado onde vive; o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu 

lugar e com a sua participação, vinculada a sua cultura e às suas necessidades 

humanas e sociais.  

A valorização dos profissionais de magistério representa um dos pilares 

fundamentais da nossa gestão, entendendo essa como a garantia de formação 

inicial e continuada, salários dignos, abertura à negociação com entidades sindicais 

e condições de trabalho adequadas.  

As metas para assegurar uma política séria de valorização profissional 

incluirão: 

• Formação inicial, em nível superior, para todos os docentes municipais, 

realizada em pareceria com instituições de ensino superior locais;  



• Formação continuada para todos os profissionais do magistério, com base 

nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes e 

servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de estudos 

no ambiente de trabalho.  

• Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, com a 

reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 

aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 

acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, laboratórios 

de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de planejamento e de 

trabalho coletivo.  



Democratização da gestão e participação social e popular.  

Nossa gestão adotará um conjunto de procedimentos que programem e 

executem processos abertos ao diálogo e à participação da comunidade na escola e 

no Sistema Municipal de Ensino, com a abertura de fóruns e conselhos 

democraticamente constituídos e representados por educadores, pais e 

responsáveis pelos alunos e representantes das instituições e da sociedade civil.  

Realizaremos ações com vistas a fortalecer a participação da comunidade na 

escola e o papel da escola na melhoria das condições de vida da população e no 

desenvolvimento comunitário, assegurando: 

• Eleições diretas para gestores escolares como consolidação de uma 

conquista da comunidade escolar, organizadas a partir de um amplo debate 

sobre os projetos político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores 

escolares. 

• Constituição de Conselhos Escolares, com a ampla representatividade de 

todos os segmentos, como estratégia essencial para a democratização das 

relações interpessoais e a tomada de decisões cada vez mais transparentes, no 

que diz respeito aos aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos da 

escola.  

• Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, assegurando 

ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da comunidade e 

dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas educacionais da 

rede municipal. 



Social 

A Assistência Social como política de proteção social configura-se um 

conjunto de serviços para garantir que o cidadão não fique desamparado quando 

ocorram situações inesperadas, nas quais a sua capacidade de acessar direitos 

sociais fica comprometida e tenha uma nova possibilidade. 

No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e 

direito social, ainda exige o enfrentamento de importantes desafios, para fortalecer 

as famílias e desenvolver sua autonomia, apoiando-as para que superem eventuais 

dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento de laços. 

Também apoia o fortalecimento da comunidade, incentiva sua mobilização e ainda 

oferta benefícios, garantindo a sobrevivência em momentos críticos. 

Assim, nossa proposta é continuar fazendo valer o que preconiza essa 

importante política e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela 

necessitam. 

Diante do novo cenário mundial que estamos enfrentando, a Assistência 

Social Guaxupeana possui um novo e desafiador processo, com o acolhimento, 

ajuda no processo de luto, devido a Pandemia do Corona Vírus. 

Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e a continuidade de formas 

inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e 

informação para possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população 

vulnerabilizada, promovendo o acesso dessa população aos benefícios, programas 

de transferência de renda e serviços socioassistenciais, bem como aos demais 

serviços setoriais, programas e projetos da Secretaria de Assistência Social. Dentre 

as ações destacam-se: 

• Garantir e aprimorar o Cartão Cidadão como forma de melhoria da qualidade 

de vida dos beneficiários, com vistas a emancipação das famílias; 

• Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos 

programas de transferência de renda; 



• Garantir e ampliar o Programa Encontro dos Amigos para atendimento as 

pessoas da terceira idade; 

• Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas; 

• Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto 

às suas necessidades e direitos; 

• Implantar o CRAS itinerante para garantir não só à população urbana, mas 

também rural, os benefícios oferecidos pelo município; 

• Implantar a Lavoura Comunitária; 

• Garantir e aprimorar o Programa Despertar Saudável para a terceira idade 

com caminhada, alongamento e acompanhamento médico; 

• Reestruturar o Conselho Tutelar com sede própria e veículo; 

• Garantir a formação continuada dos trabalhadores da assistência social com 

capacitações e treinamento; 

• Promoção de Cursos profissionalizantes; 

• Implantação e Implementação dos Grupos de Produção (cooperativa) para 

trabalhar em parceria com outras políticas públicas e parceiros tais como: 

SENAR, Sindicato Rural, SESI e SENAI; 

• Datas comemorativas que conjugue informações, interação e mobilização da 

comunidade guaxupeana. 

• Implantar a colônia de férias para as crianças e adolescentes; 

• Manter e ampliar o Programa de Educação Integral com atividades que 

elevem o nível de aprendizagem de crianças e adolescentes (futebol, fanfarra, 

capoeira, violão, pintura, dentre outros). 



Mulheres e Igualdade de Gênero  

As desigualdades entre os gêneros em nossa sociedade se refletem em 

pequenas e grandes discriminações cotidianas. Tais desigualdades se materializam 

nas dificuldades de acesso aos serviços públicos e na inserção das mulheres no 

mundo do trabalho. As barreiras na integração das mulheres à esfera da produção 

são, ademais, amplificadas pela distribuição assimétrica entre gêneros do tempo 

gasto com serviço doméstico, o que amplia a jornada de trabalho feminina. 

Combate à Violência de Gênero Elaboraremos e implantaremos o programa 

municipal de enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 

ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 

Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de trabalho e ações 

articuladas com os diferentes poderes e entes federados, os movimentos de 

mulheres e os diferentes grupos e segmentos sociais comprometidos com a luta 

pelo fim da violência contra as mulheres. Utilizaremos a violência de gênero como 

indicador para atribuir ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos 

programas sociais da Prefeitura, priorizando o acesso de suas vítimas às políticas 

municipais. Da mesma forma, garantiremos acesso especial às mulheres com 

transtornos mentais e/ou com necessidades especiais. 

Gênero e Educação O processo educacional cumpre um importante papel na 

construção da representação, reprodução e institucionalização das relações de 

gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e à 

violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. Produziremos 

campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 

desigualdades de gênero. Dessa forma, também integraremos secretarias e órgãos 

municipais no sentido de uma educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o 

debate sobre gênero e prevenção da violência e da discriminação contra mulher no 

âmbito escolar, através de ações como a capacitação dos (das) profissionais da 

educação na área. 
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