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PLANO DE GOVERNO – PSDB GUARUJÁ 
 
 
Chapa GUARUJÁ DE CARA LIMPA 
 

 
Candidatos: ANDRÉ GUERATO – Prefeito Municipal 
          ANDREA FERREIRA – Vice-Prefeita Municipal 
 
 

APRESENTAÇÃO – PRINCIPAIS MEDIDAS DO PLANO DE GOVERNO 
 
      EFICIÊNCIA E “FAZER FUNCIONAR O QUE NÃO FUNCIONA” 
 

 
1- Redução das Secretarias Municipais e cargos comissionados já no 1º mês de 
Governo (12 Secretarias Municipais, extinção de todos os Secretários Adjuntos e 
redução dos cargos comissionados para no máximo 50); 
 
 
2- Priorização dos servidores de carreira (concursados) para nomeações e 
exercício dos cargos diretivos da Prefeitura, com as quitações de todos os seus 
direitos atualmente em atraso, no prazo de até 04 (quatro) anos; 
 
 
3- Regularização da Previdência Municipal quanto aos apontamentos de 
ilegalidades, definindo objetivamente os critérios de paridade e integralidade, 
de acordo com as normas constitucionais e jurisprudência dos Tribunais; 
 
 
4- Renúncia expressa dos titulares dos cargos eletivos (Prefeito e Vice-
Prefeita), ao direito à reeleição; 
 
 
5- Fixação dos Gabinetes do Prefeito Municipal e da Vice-Prefeita Municipal 
em Vicente de Carvalho, local em que serão realizadas as reuniões semanais 
com os Secretários, todas elas abertas ao público e à imprensa; 
 
 
6- Construção de um HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL no terreno em que está 
atualmente localizado o prédio da Prefeitura Municipal (próximo ao PAM DA 

RODOVIÁRIA); 
 
 
7- Regularização definitiva do fornecimento de água em todo Município de 
Guarujá e regularização fundiária das comunidades localizadas em áreas sem 
registro; 
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8- Criação de CENTROS DA CIDADANIA em todas as comunidades do Guarujá, 
para garantir vagas em creches para todas as crianças e atividades aos 
adolescentes; 
 
 
9- Realização de atividades esportivas e culturais por todo o ano, para fortalecer 
a circulação de recursos no Município; 
 
 
10- Implementação de PARCERIAS com a iniciativa privada, com incentivos 
fiscais, para viabilizar a fixação de novos empreendimentos no Guarujá, 
GERANDO EMPREGOS para a população local.  
 
 
 

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO 
 
 
 

Fantásticas oportunidades são diariamente perdidas e completamente 
descartadas pelo Município, principalmente devido a falta de planejamento de curto, 
médio e longo prazo. Governar significa muito mais do que fazer obras, cortar mato 
ou pintar guias e sarjetas, com toda maquiagem e propaganda observadas nos 
últimos anos. Significa definir estratégias municipais e liderar um processo de 
desenvolvimento, que eleve a qualidade de vida da população e, principalmente, que 
GARANTA O CUMPRIMENTO DE TODOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS 
CIDADÃOS. 

 
 
Hoje, percebe-se claramente que o munícipe, o comerciante, o empresário, o 

ambulante, o profissional liberal, ou seja, os contribuintes de Guarujá, de Vicente de 
Carvalho e das demais comunidades, não sentem e nem notam a atuação do governo 
– NÃO SENTEM A PRESENÇA DO GOVERNO - ante aos problemas diários que se 
acumulam no Município, gerando no cidadão o sentimento de completo abandono por 
parte do Poder Público. 

 
 
A título de clara exemplificação disso, fica claro que os moradores das 

comunidades e de Vicente de Carvalho sentem-se excluídos do Guarujá, como se 
residissem em outro Município. 

  
 
Não por acaso, na última década foi perceptivo o gradativo distanciamento do 

Poder Executivo dos reais anseios dos munícipes, efeitos de uma gestão anacrônica, 
onerosa, engessada e centralizadora, que se mostrou incapaz de acompanhar o 
dinamismo da sociedade, culminando na precarização dos serviços públicos prestados 
à população, desde os mais básicos, como a zeladoria dos bairros, o fornecimento de 
água e o atendimento médico nas unidades de saúde, até os mais complexos, que 
exigem o gerenciamento político e técnico para levar projetos adiante. 

 
 
No Guarujá, grande parte das pessoas ainda não tem ÁGUA para beber, o 

que representa uma das violências mais graves aos direitos dos cidadãos!!!! 
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Paralelo a essa inércia e falta de planejamento estratégico, notadamente desse 

governo, estamos enfrentando uma séria crise econômica, muito causada pela 
descontinuidade e afastamento dos governos estadual e federal, e principalmente 
resultados nefastos da pandemia causada pelo vírus da COVID 19, que ainda não 
foram apresentados e nem sabemos quando, com a exatidão necessária, teremos o 
balanço do resultado econômico dessa tragédia que se apresenta.  

 
 
Para tal, torna-se imprescindível modernizar a gestão pública, com 

economicidade, transparência e eficiência absoluta, ação que, de imediato, implica 
em realizar a remodelação da estrutura administrativa da Prefeitura, a partir da 
redução drástica da estrutura montada pelos últimos governos municipais, que conta 
com onerosas Secretarias, as quais são responsáveis pelos níveis de gastos 
astronômicos com seus cargos, principalmente os de Secretários Adjuntos e 
comissionados, todos com elevados salários.  

 
 
Nossa proposta é de drástica redução no número de cargos comissionados, que 

passarão a ser distribuídos em apenas 12 (doze) Secretarias Municipais, sem os 
Secretários Adjuntos (que serão extintos – esperamos que para sempre) e com no 
máximo 50 (cinquenta) cargos comissionados. Com isso, pretendemos realizar 
expressiva economia estruturais e de gastos financeiros contínuos, distribuindo e 
remanejando recursos, principalmente para a área social.  

 
 
Essas mudanças irão refletir em toda a esfera do funcionalismo público de 

carreira, com a redução de custo para os cofres públicos e, por isso, serão possíveis de 
imediato, com providências para a aplicação de novas tecnologias voltadas à gestão, 
acessibilidade, produção e gerenciamento de informações, dando ao Poder Executivo o 
dinamismo que o mundo moderno exige. Além disso, será possível, de verdade e de 
uma vez por todas, valorizar e principalmente priorizar, os servidores de carreira, 
regularizando e quitando todos os seus direitos, acumulados e não reconhecidos 
ao longo de diversos anos. 

 
 

Devido aos retrocessos administrativos ocorridos no Guarujá nos últimos anos, 
especialmente no que tange a ineficiência da máquina pública, acreditamos ser 
importante reforçar este compromisso de modernizar a gestão municipal, de agir nas 
questões essenciais de nosso Município, com o intuito de criar um padrão de conduta 
eficaz e eficiente, que evite o constante estado de urgência, trazendo a estabilidade 
necessária para promover avanços sociais mais profundos. Tudo isso passa pela 
priorização do servidor de carreira, a partir da expressiva economia com os gastos 
com comissionados. 

 
 
O déficit habitacional no Município também assombra, mais de 30 (trinta) mil 

unidades segundo estimado pelo governo atual, porém acreditamos seja cerca de 40 
(quarenta) mil unidades habitacionais, o necessário para atender a demanda crescente 
por moradias dignas. Hoje, Guarujá possui cerca de 320.000 (trezentos e vinte mil) 
habitantes, se considerarmos esse número em famílias, significa em torno de 80.000 
(oitenta mil) famílias, a maioria delas que moram em nosso município em situação 
crítica, no que se refere ao mínimo necessário. As pessoas não tem água para beber 
no Guarujá. Esse número mostra o descaso das administrações que passaram e da 
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atual, que nada fez para, pelo menos, minimizar essa tragédia habitacional, 
simplesmente 1/3 (um terço) da população do Guarujá mora em habitações 
desconformes e o que é pior, muitas em áreas de risco elevado, com perigo de 
perderem as próprias vidas. 

 
Muito pouco ou nada foi realizado pela atual administração. Para tanto, é só 

verificar quantas unidades habitacionais foram entregues até este momento – cerca de 
180 (cento e oitenta) unidades - e mesmo assim, inacabadas. 

 
 
Nosso diagnóstico passa também pela crônica falta d’água no Município, 

responsabilidade essa compartilhada com a SABESP – Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - que detém a exclusividade do abastecimento de água 
e coleta de esgoto no Município, tendo em vista o contrato vigente, firmado pela atual 
Administração em 2019. A empresa tem grande responsabilidade no resultado 
apresentado, mas precisamos lembrar também a responsabilidade compartilhada do 
gestor municipal, notadamente nestes últimos 4 anos, em que o gestor público se 
preocupou em transferir a titularidade dos serviços para outra empresa, com flagrante 
desconhecimento da Lei de Saneamento para áreas em regiões metropolitanas. A atual 
Administração permaneceu inerte por mais de 2 (dois) anos, em uma ação ineficaz do 
ponto de vista legal, quando finalmente assinou o contrato de programa, atrasando 
todo o cronograma de investimentos da empresa estatal. O resultado disso? O 
agravamento da crise hídrica no Município, por ignorância, incompetência ou 
irresponsabilidade de seus gestores. Na avaliação que temos, é de que os maiores 
problemas são oriundos da falta de habitação digna, de onde originam as ligações de 
água clandestinas que prejudicam de forma significativa o abastecimento regular do 
Guarujá, sem que os responsáveis resolvam em definitivo esta pendência. 

 
 
O problema existe e precisa ser enfrentado!! 
 

 
A falta de condições mínimas e dignas tanto em habitação, como a falta do 

saneamento básico, refletem algo tão ou mais grave do que essas ausências, que é a 
latente criminalidade no Município. Aumento gradativos de furtos, roubos e 
homicídios, que fazem parte atualmente do dia a dia da população Guarujaense. 

 

 
Essa situação torna-se ainda mais clara, quando do advento da temporada de 

verão no município, quando os alvos principais acabam sendo os nossos turistas, tudo 
resultando em propaganda nefasta nos veículos de comunicação nacional. 

 
 
Esse estado de coisas prejudica sobremaneira o turismo, um dos setores que 

geram as maiores riquezas comerciais e empregos ao povo do Guarujá. 
 
 
Dentro de nossa análise, não poderia deixar de comentar comentar a grave 

situação em que passa o Sistema de Saúde do Município, escancarado nesse ano de 
2020 pela grave pandemia gerada pelo vírus da COVID – 19. Neste momento, Guarujá 
é o segundo Município com o maior número de mortos na Baixada Santista, com quase 
100 (cem) óbitos a mais que o Município de Praia Grande, que possui quase o mesmo 
número de habitantes o que demonstra que nosso Sistema de Saúde tem graves falhas 
de gestão, principalmente no que pertine a ausência de disponibilização de leitos 
hospitalares para a população mais carente. 
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Podemos apontar, de imediato, o fato de ainda não possuirmos um Hospital 

Público Municipal. Essa situação prejudica CONSIDERAVELMENTE a regulação dos 
leitos e a população fica a mercê – REFÉM - dos poucos e reduzidos leitos 
disponibilizados pelo SUS no Hospital Santo Amaro, fazendo com que a população 
procure auxilio nos Municípios vizinhos. 

 
 
Isso sem esquecer a lenda urbana – que acreditamos seja uma verdade – que 

os munícipes do Guarujá apenas conseguem um leito hospitalar, a partir do 
critério do QI – QUEM INDICA – de políticos locais, o que, se realmente ocorrer, 
representa um conduta mais do que criminosa e desumana. 

 
 
Esses são os principais problemas apresentados, logicamente sem esquecer da 

Educação (e a dramática situação da falta de vagas em creches), Meio Ambiente, 
Assistência Social e todo o retrocesso que atualmente existe no esporte local, sem 
investimentos e quaisquer incentivos. 
 
 
 

NOSSOS OBJETIVOS  
 
 

 
a) Alterar a gestão pública, que precisará ser MUITO mais enxuta, com a 

diminuição de Secretarias Municipais. Reduziremos o número de Secretarias 
para um total de 12 (doze), com as extinções dos Secretários Adjuntos 
(esperamos que para sempre) e a redução dos cargos comissionados, para o 
máximo de 50 (cinquenta); 
 

b) Buscar dentro do corpo municipal de colaboradores (servidores de carreira e 
concursados), as lideranças com capacidade técnica para exercer os cargos de 
comando e definição; 

 
c) Nossa gestão não compactua com a utilização de cargos comissionados, que 

prejudicam o servidor de carreira em sua trajetória profissional e muitos, sendo 
utilizados de forma indevida e apenas com finalidades políticas (que alguns 
chamam de “troca de favores” ou “paz política”), aliada ao fato de que, muitos 
comissionados nomeados não tem a mínima capacidade intelectual, para 
exercerem os cargos propostos 
 

d) Teremos uma Controladoria atuante, onde cobraremos maior eficiência das 
empresas concessionárias e suas metas para o nosso Guarujá, notadamente, a 
SABESP e outras ligadas ao Governo do Estado de São Paulo. Além disso, a 
Controladoria terá uma atuação ativa nas comunidades, no fornecimento de 
informações para as criações de associações de bairros e dos Centros de 
Cidadania; 

 
e) Integrar Vicente de Carvalho e as comunidades é de fundamental importância 

para o desenvolvimento da cidade. Vicente de Carvalho não será mais tratado 
como um Distrito, será UM SÓ Guarujá, conjuntamente com todas as demais 
comunidades mais carentes. Os gabinetes do Prefeito e da Vice-Prefeita serão 
fixados em Vicente de Carvalho; 
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f) O diálogo é muito importante, a parceria será muito importante com o Governo 

do Estado de São Paulo. Teremos um relacionamento estreito com o Governo do 
Estado, com o objetivo de emplacar projetos e convênios que tragam benefícios 
ao nosso Guarujá; 

 
g)  Com relação ao desiquilíbrio descomunal na área habitacional, teremos um 

contato muito estreito com o setor habitacional do Governo do Estado de São 
Paulo, como também adotaremos parcerias público privadas, para a construção 
de novas unidades para moradias; 

 
h) Não faltará água para a população do Guarujá. Isso não é proposta ou 

objetivo. É mais do que isso. É COMPROMISSO. 
 
 
 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
 

Prover a estrutura da Administração Pública e financeira, de ferramentas e 
métodos para uma gestão eficiente e eficaz, no uso dos seus recursos públicos, focada 
na profissionalização de seus quadros político-administrativos e na transparência de 
suas ações em todos os níveis de governo.  

 
Usar o planejamento estratégico como meio de criação de projetos de curto, 

médio e longa duração, fazendo com que os trabalhos não se percam ao longo das 
administrações e governos, que se modificam ao tempo das eleições. 
 

Será a área de equilíbrio da Gestão pública, responsável pelo planejamento 
financeiro e recursos para o investimento no Município. 
 

Estaremos montando planejamento estratégico visando a recuperação 
financeira do Setor Comercial e do Turismo que sofreram os maiores impactos, não 
deixando outros setores desprovidos. 
 

Estimamos a perda de aproximadamente 13% na arrecadação municipal, o valor 

do PIB de 1bilhão e 400 milhões, essa redução significa uma perda financeira de 182 
milhões, isso inicialmente, precisamos esperar o término das restrições de trabalho e 
locomoção, para termos certeza do desastre financeiro nas contas públicas. 
 

  Vislumbramos o ano de 2021 como um ano de sobrevivência, principalmente 
para o servidor público. Teremos que cortar custos que refletem de imediato na 
receita do Município e as medidas que deveremos adotar são essencialmente as 
seguintes: 
 
a) Redução no número de Secretarias Municipais, para um total de 12 (doze) 

unidades, com as extinções de todos os Secretários Adjuntos; 
 

b) Redução dos cargos comissionados, para um total de 50 (cinquenta) cargos (no 
máximo);  

 
c) Aproveitamento de Servidores de carreira para cargos chaves da administração, 

que tenham aptidão e conhecimento técnico para as funções. 
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d) Revisão nos contratos em vigência, principalmente os efetuados no último ano de 
mandato. 

 
e) Auditoria permanente nas contas públicas; 

 
f) Levantar e identificar os devedores da Municipalidade, com dívidas oriundas de 

ANTES da pandemia. As empresas ou pessoas físicas com dificuldades, devido a 
escala do vírus, terão suas dividas revistas, de acordo com suas possibilidades na 
atualidade, como também a partir de legislações de incentivos e isenções; 

 
g) Avaliar e regularizar – EM DEFINITIVO - as situações cadastrais dos imóveis que 

tenham em seus carnês de IPTU a expressão CLANDESTINO, para resguardar e 
manter a dignidade e validação da condição de propriedade e posse, possibilitando 
a implantação de infraestrutura necessária, se for o caso. A expressão 
clandestino será eliminada dos carnês; 

 
h) Implantar incentivos fiscais e econômicos, PARA A GERAÇÃO DE EMPREGOS. 

 
 

 
TRANSPARÊNCIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
 
 

A ausência de planejamento e transparência são as maiores constatações que 
qualquer pessoa, por mais leiga que possa ser, consegue observar nas Gestões que se 
passaram pelo Guarujá.  

 
Observamos que toda mudança do gestor, o município segue um rumo diferente 

em seus projetos de infraestrutura, saúde, ensino e outros. Áreas de fundamental 
importância para a sobrevivência funcional, a modernização, geração de empregos e 
no geral, o bem estar da nossa população. 
 

Diante dos fatos que se apresentam, estaremos efetuando o planejamento do 
município para os próximos 30 (trinta) anos, sem buscar o viés político que ações de 
curta duração (4 anos), que sempre resultam em serviços que não atingem a população 
e quando chegam, resultam em qualidade duvidosa e de difícil utilização. 

 
Um dos grandes problemas do Guarujá, é o processo de favelização que se 

apresenta de forma acelerada e que atinge, segundo levantamentos, 40 % (quarenta 
por cento) da população residente, fato esse inconcebível em um município que é um 
dos que possuem o maior orçamento do Brasil. 
 
 
Nossos Objetivos para o Planejamento do Guarujá, priorizando a transparência e 
o Desenvolvimento Econômico; 
 
 

a) Montar o Planejamento Estratégico para o Município, com ações que respeitem 
a população independentemente de posição política, com horizonte mínimo para 
30 (trinta) anos. Os titulares dos mandatos eletivos (Prefeito e Vice-Prefeita) se 
comprometem a renunciar ao direito à reeleição, para garantir que esse 
planejamento seja eficaz e eficiente, sem quaisquer interesses eleitorais; 
 

b)  Realinhar todas as tomadas de decisões atuais e posicionar perante a situação 
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econômica do Município. 
 

c) Redefinir e estruturar as Secretarias, com as novas funções de acordo com a 
incorporação de atividades de outros órgãos de governo extintos; 

 
d) Realizar o Censo profissional dos servidores objetivando adequar as Secretarias 

no novo formato e aproveitar as aptidões e capacidades dos servidores de 
carreira; 

 
e) Estabelecer cronograma para a implantação das mudanças de Gestão, com data 

marco para as ações se concretizarem; 
 

f) O programa de Desfavelização e Urbanização será de responsabilidade da pasta, 
onde serão definidas as comunidades que receberão as benfeitorias ou serão 
relocadas, devido ao risco que se apresentam aos seus moradores; 

 
g) Vamos levar ao Governo do Estado de São Paulo a necessidade de, em 4 (quatro) 

anos, atingirmos a entrega de pelo menos 4.000 (quatro mil) Unidades 
Habitacionais (no mínimo), visando diminuir o déficit habitacional, sem prejuízo 
das demais ações para a regularização fundiária; 

 
 
Nossos Objetivos para o Planejamento do Guarujá – Projetos Fundamentais 
 
 
Retroporto 

 
 
O Retroporto precisa sair do lamentável – e atual - status de um permanente 

projeto, para, enfim, ser implantado e colocado em prática. 
 

É importante planejar as ações de melhoria logística de acesso ao porto e 
viabilizar o uso do canal do estuário, como via de transporte de pessoas e cargas.  
 

As instalações previstas seriam Terminais Retroportuários, para apoio aos 
grandes terminais que estão atuando na área portuária.  
 

Prever o Estacionamento de caminhões, com estrutura para pernoite, dos 
motoristas e ajudantes, em um pátio especifico, com segurança e condições sanitárias, 
é o mínimo que os trabalhadores e população aguardam ansiosamente.  
 
 
Comércio 
 
 

Quanto ao setor comerciário, faremos gestões para trazer um empreendimento 
comercial de porte (Shopping) para o Guarujá, a partir de incentivos fiscais à iniciativa 
privada, desde que atrelada à disponibilização de empregos – na construção e operação 
do empreendimento - para a comunidade e moradores locais.  

 
Além disso, haverá ações efetivas de incentivos fiscais – com períodos de 

isenções e anistias - para comerciantes, pequenos empresários, profissionais liberais e 
ambulantes – atingidos pelos fechamentos dos seus estabelecimentos, durante o 
período de quarentena e calamidade pública, da pandemia do COVID-19.  
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Pesca 
 
 

Com relação a pesca, que é uma atividade exercida por uma expressiva parcela 
da população, que precisa ser representada, viabilizaremos a finalização do píer do 
Perequê, que é uma solicitação antiga daquela comunidade, tratar os locais de vendas 
do pescado nos pontos de revenda, como pontos turísticos com uma melhor estrutura 
e os grandes pescadores a nível industrial. 

 
Ademais, os pescadores serão representados no Conselho Econômico da 

Prefeitura, para apresentar todas as suas demandas. 
 
 
Travessia Santos/Guarujá 
 
 

Mesmo polêmico, temos que fazer a gestão para o planejamento da travessia do 
canal do Estuário do Porto de Santos. Esse assunto é debatido há vários anos, sem 
solução. 

 
 Faremos gestão com a Prefeitura do município de Santos, junto ao Governo do 

Estado de São Paulo e também ao Governo Federal, para tirar esse projeto do papel. 
Embora não seja de responsabilidade do gestor municipal, o projeto da travessia 
beneficiará a população como um todo, valorizando o Guarujá, de modo que necessita 
de toda atenção e empenho do gestor municipal. 
 
 

CONTROLADORIA GERAL 
 
 
 
Principais Ações: 
 

a) Realizar auditorias em TODAS as secretarias do governo anterior, detalhando 
minuciosamente os gastos realizados através de notas fiscais de pequena monta, 
até os grandes contratos e Convênios, identificando além dos desvios de objeto, 

as realizações efetivamente realizadas. Daremos especial atenção aos contratos 
de repavimentação asfáltica, contratos de comunicação com a mídia e contratos 
realizados durante a pandemia do COVID-19; 
 
b) Implantar efetivamente o Portal da Transparência Municipal (que a 
população consiga entender), com página exclusiva para todos os assuntos do 
Município e com acesso a toda a população, que hoje não compreende os dados 
(que estão também desatualizados); 

 
c) “fazer funcionar” a Ouvidoria Municipal, um canal direto com a 
população, com o objetivo de auxiliar nas demandas e avaliar a gestão do 
Prefeito Municipal; 

 
d) Fornecer elementos e informações necessárias para as criações dos 
Centros da Cidadania em todas as comunidades do Guarujá; 
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SEGURANÇA  
 

 
 

Primeiro, é importante sempre ressaltar e recordar que a segurança é 
responsabilidade jurídica do Governo Estadual. Porém, o Município não pode se omitir 
de auxiliar e dar suporte ao combate ao crime. 

 
 

O crime, através da solução de suas causas, é fundamento de atuação do 
Município, porque grande parte dos problemas a serem solucionados são de sua 
competência e responsabilidade, como por exemplo, a questão das crianças e 
adolescentes abandonados, dos dependentes químicos, da falta de planejamento 
familiar, da infraestrutura deficiente em educação e saúde ou mesmo, a simples falta 
de iluminação ou do corte do mato em locais perigosos. Ninguém pode esquecer 
também que o abandono social – que reina no Guarujá há décadas – contribui 
decisivamente para o aumento da criminalidade. Neste sentido, temos o 
compromisso de adotar as seguintes ações: 
 
 
a) implementar o procedimento de atuação nos próprios municipais, assim como em 
toda a orla marítima, disciplinando as atividades em todas as áreas comerciais, 
principalmente em Vicente de Carvalho, que hoje é um dos grandes centros comerciais 
da Baixada Santista; 
 
b) Implementar políticas de controle e auditoria de sistemas; 
 
c) implementar sistemas de automação e software modernizando a estrutura de gestão; 
 
d) elaborar e atualizar Procedimentos de Segurança; 
 
e) incrementar a guarda municipal, com o controle Ambiental no município, 
fiscalizando em conjunto com o Estado, através de Convênio, criando a patrulha 
ambiental, com o objetivo de coibir invasões em áreas de proteção; 
 
f) monitoramento constante de ações para o Clima, chuvas, ventania e enchentes; 

 
g) Criar a Operação Chuvas de Verão, que é um Plano da Prefeitura, com coordenação 
da Defesa Civil, com o objetivo de realizar ações preventivas de novembro a abril, 
épocas das chuvas intensas no Guarujá. 
 
h) Programa de Proteção as pessoas em situação de risco, planejar e organizar ações 
preventivas integradas as Secretarias de assistência social. 
 
i) Viabilizar, a partir de gestões do Governo do Estado de São Paulo, a efetiva e 
permanente implantação de um Delegacia 24 hs em Vicente de Carvalho, para atender 
às necessidades daquela população; 
 
j) buscar, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a ampliação do número de policiais 
permanentes no cidade, e não apenas o incremento da Operação Verão. 
 
 
 

PROCURADORIA GERAL 
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O cargo em comissão de Advogado Geral do Município será extinto, passando a 

chefia da Secretaria diretamente para o Procurador-Geral do Município, cargo exclusivo 
de exercício e efetiva atuação por procurador de carreira da Prefeitura do Guarujá. 

 
Não haverá comissionados na direção da Procuradoria-Geral, permitindo-se o 

controle da legalidade dos atos da Administração por órgão permanente e 
absolutamente isento, de forma que esse controle da legalidade seja constantemente 
aprimorado. Todas as demais funções da Procuradoria Municipal já se encontram 
definidas na legislação municipal, como também nas Constituições do Estado e 
Federal, devendo ser cumpridas e observadas a risca. 
 
 
 

HABITAÇÃO  
 
 
Objetivos da Gestão 
 
a) regularizar as áreas consolidadas que não ofereçam mínimos riscos à população 
assentada nos locais (regularização fundiária das comunidades que se encontram 
assentadas); 
 
b) retirar e realocar as famílias que estão instaladas em localidades de alto risco, 
cumprindo todas as determinações judiciais, para garantia das vidas e integridades 
físicas; 
 
c) priorizar a construção do empreendimento Parque da Montanha 2, projeto esse já 
previsto e ainda não iniciado, com previsão de aproximadamente 1.207 Unidades 
habitacionais; 
 
d) concluir todas as unidades do Parque da Montanha 1; 
 
e) priorizar a construção do empreendimento Guarujá G – 1.404 Unidades 
Habitacionais em Morrinhos; 
 

f)  iniciar e efetivamente implantar o projeto do Complexo Cachoeira (Vila da Noite e 
Santa Clara) - nossa premissa será regularizar as unidades sem retirar, projeto 
desafiador, moradia digna e resgatar a autoestima da população ali residente. Faremos 
novas moradias e a recuperação das margens do rio, com a execução de Avenida para 
o tráfego de veículos, regularizando todas as moradias que já estejam em áreas 
assentadas, para que sejam garantidos e disponibilizados todos os serviços básicos e 
essenciais para a população. A entrada da comunidade do Caranguejo será 
recuperada e completamente asfaltada – para garantir a acessibilidade de todos 
os moradores – já nos primeiros meses da gestão municipal – como forma de 
propiciar dignidade imediata para todas as pessoas que lá residem, trabalham ou 
simplesmente circulam; 
 

g) Complexo Prainha - atuaremos na regularização de 1.800 Unidades Habitacionais, 
recuperação ambiental e a devolução da área a União para ampliação do Porto. 
 
h) Empreendimento Santa Cruz dos Navegantes - implantar 818 Unidades 
Habitacionais e recuperar a área ambientalmente.  
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i) Empreendimento Santa Rosa - implantar 982 Unidades habitacionais e recuperação 
ambiental de área estimada em 75.000 m2 além de expansão da área portuária; 
 
j) Empreendimento do Sitio de Conceiçãozinha - implantar 800 Unidades Habitacionais  
 
Todos esses empreendimentos tem como órgão executor o setor habitacional do 
Governo do Estado de São Paulo e financiamento pelo PAC 2, um dos desafios é buscar 
os investimentos necessários para ‘fazer acontecer’ – “funcionar o que não funciona” - 
os empreendimentos, com cerca de 4.000 Unidades Habitacionais até 2024. 
 

Dentro do desenvolvimento do Guarujá, estaremos procurando a iniciativa 
privada, para, juntos, estabelecermos procedimentos para alavancar a construção civil, 
poderemos rever estudo para definirmos as áreas edificantes, com um melhor 
zoneamento urbano, inclusive, revendo o gabarito para a construção dos imóveis. 
 

Outra demanda, paralela às regularizações fundiárias, será a cessão dos títulos 
de propriedades aos moradores em áreas consolidadas.  
 

Saneamento Básico, com a regularização fundiária, haverá chamamento a 
empresa concessionária para implantação imediata das redes coletoras de esgotos e 
em consequência a melhoria de todo sistema de esgotamento do Guarujá. 
 

A questão do abastecimento de água em todas as áreas habitacionais regulares 
será cobrada de imediato. O contrato de concessão será cobrado em sua totalidade, 
todos os empreendimentos previstos no cronograma deverão estar sendo executados. 
 
 

SAÚDE 
 
 

 
A situação do Sistema de Saúde no Município de Guarujá, principalmente no 

que tange ao atendimento hospitalar, é trágica, para não dizer humilhante e 
degradante para a população, notadamente os mais pobres, que sofrem com a falta de 
um Hospital Público Municipal.  

 
Todos os grandes municípios da Baixada Santista possuem ou estão fazendo 

gestões para implantar um hospital público, enquanto aqui, no Guarujá, não há sequer 
um projeto em andamento para a garantia de um equipamento 100% público. 
  

Estimamos que com a remuneração recebida pelo hospital particular, Guarujá 
já poderia contar com seu próprio sistema e com um atendimento mais justo e 
igualitário ao nosso povo, permitindo o controle dos leitos pelo Município. 

 
Considerando que a ATUAL taxa de mortalidade infantil no Guarujá é uma 

das mais elevadas da Região e a maior taxa da história da cidade, propomos as 
seguintes e principais medidas: 

 
 
a) Implantar e construir um Hospital Municipal (100% público) na área ocupada pela 
Prefeitura (Paço Municipal) – imóvel próximo ao PAM da RODOVIÁRIA -  junto a entrada 
da cidade pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Entendemos ser o local ideal para 
a implantação e construção de um Hospital Municipal, devido à proximidade de Vicente 
de Carvalho, dos demais Bairros e comunidades, como Santo Antônio, Centro, 
Enseada, Vila Edna, Cachoeira, Morrinhos, entre outros. Além disso, o local é servido 



   
 

 
 

13 

de várias vias de acesso, da própria Rodovia, estacionamento e proximidade estratégica 
do Pronto Socorro Central da Cidade, sendo localizado em área estratégica, também 
para rápida acessibilidade da população e ambulâncias; 
 
b) Além do hospital municipal, propomos elaborar plano das UPAS Centrais – ampliar 
as existentes em três pontos do município: Unidade Vicente de Carvalho – na região 
das barcas; Unidade Santa Rosa – na região do estádio; Unidade Enseada – região da 
Maré Mansa; 
 

Essas Unidades deveram ter a função do pronto atendimento, das regiões mais 
populosas e filtrar os casos realmente importantes para os hospitais visando a 
internação dos pacientes. 

 
c) As UBS’s terão papel fundamental com um atendimento mais humanizado e a 
presença muito mais próxima dos bairros, com ênfase ao médico da família.  
 
d) Pretendemos implantar a Unidade da Criança Especial – diagnóstico do autismo e 
outras enfermidades de origem mental, de nossas crianças especiais. 
 
e) Implantar a Unidade da Idade Especial – Programa de orientação e cuidados ao idoso 
enfermo, principalmente originários de doenças cardíacas e cerebrais; 
 
f) Valorizar os médicos de família, com implantação de setor especifico provido de 
infraestrutura de transporte e informatização; 
 
g) Priorizar as reformas e conclusões das obras inacabadas da atual gestão; 
 
h) priorização dos agendamentos de consultas e realização de exames, para agilização 
de todos os procedimentos, colocando um ponto final nas filas atualmente existentes; 
 
i) cumprir a promessa – NUNCA CUMPRIDA – pelos políticos, de implantar um AME no 
Guarujá, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo; 
 
j) Disponibilizar especialistas, especialmente pediatras, geriatras e ginecologistas, para 
todas as unidades de Saúde do Guarujá (pronto atendimento), especialmente aquelas 
mais distantes da área central do Município.  
 

 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
 
 

A Educação em Guarujá está em situação crítica, conforme dados do IBGE de 
2018 (o último que possuímos neste momento). Neste cenário, o IDEB do município é 
o seguinte: 

 
Fundamental I - 6,0  

Representa ser entre os noves municípios da Baixada Santista o 4º colocado, e 
comparando com os municípios do Estado de São Paulo, é o 553º colocado 

 
Fundamental II – 4,8  

Representa o 3º lugar na Baixada Santista e comparando com o Estado de São 
Paulo é o 421º lugar. 
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Os resultados apresentados demonstram a baixa qualidade do ensino no 
Município, onde deveria puxar os indicadores em conjunto com o Município de Santos, 
mas fica abaixo de municípios vizinhos, aqui na Baixada Santista e sem entrar no 
mérito da posição no Estado de São Paulo. 
 

O diagnóstico que se faz é da necessidade urgente de trabalhar o ensino inicial, 
ou seja o ensino básico, fundamental investir em creches e principalmente no 
cadastramento das crianças e monitoramento das condições e da situação dos Pais, 
visando evitar a evasão que provoca descontinuidade e queda no aproveitamento 
durante o ano letivo. 
 

A avaliação que fazemos não é falta de recursos e sim gestão do trabalho a ser 
realizado, portanto nossos principais objetivos são os seguintes: 
 
a) Creches para Todos – programa inspirado em projeto da Prefeitura de São Paulo, 
onde se compram as vagas faltantes junto a entidades privadas, até complementar as 
Unidades pelo poder público do município. A lista de espera OFICIAL (acreditamos que 
seja muito maior na realidade e sem maquiagem) é de cerca de 3.000 crianças, um 
absurdo, pois afeta diretamente as famílias carentes de nosso munícipio; 
 
b) O ensino fundamental inicial terá em nossa gestão o período letivo diário integral, 
com o aluno dentro da escola em todo período, intercalando o ensino básico e a prática 
de esportes, através da educação física. 
 

Esse processo precisa ser equacionado em todas as escolas, visando a sua 
adequação, a situação do aluno estar presente dentro do Estabelecimento de Ensino 
no período integral.  

 
c) Como está ocorrendo com todos os servidores públicos, o plano de carreira precisa 
ser verificado para as condições atuais, inclusive contratações e adequações a carga 
horária necessária para a nova sistemática de aula, regularizando os direitos – até aqui 
não reconhecidos – dos professores, educadores e de todos os profissionais que atuam 
nas unidades escolares; 
  
d) A reforma e construção de novas escolas é fator fundamental para a ampliação de 
novas matriculas, Guarujá tem uma estimativa de 45 escolas, essas unidades devem 
estar em condições de receber todos os alunos.  

 
e) Os programas especiais de inclusão serão preservados e ampliados conforme a 
demanda, com profissionais especializados para absorver essa a necessidade dessa 
população. 
  
f) A climatização do ambiente escolar será prioridade, assim como o processo de 
melhoria da acessibilidade de todos os agentes envolvidos no processo deverão ser 
priorizados. Nosso objetivo é deixar todas as escolas dentro desse padrão. 
 
g) A formação dos professores dentro da nova realidade do ensino, que é a constante 
atualização é prioridade, com a busca de cursos de atualização e desenvolvimento, 
buscando com isso melhorar a qualidade do Ensino em toda a rede municipal. 
  
h) garantir o transporte escolar, entrega do material escolar e uniforme dentro do 
período letivo, impreterivelmente; 
 
i) “zerar” a lista de espera em creches, no máximo em 02 anos. 
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CULTURA 
 
 
 
Vamos resgatar a história e a Cultura de nosso município. Temos algumas peças 

históricas como a Maria Fumaça e o Carro de Santos Dumont, que merecem um 
museu, com sua vida e suas invenções divulgadas a nossa população. 

 
Isto posto, pretendemos divulgar nossa história com monumentos dignos e fazer 

propostas para a iniciativa privada de assumir a criação de um museu na região da 
enseada, para em conjunto com o aquário existente, montarmos uma série de 
equipamentos que possam atrair turistas e ao mesmo tempo, divulgar a nossa cultura. 

 
Outros equipamentos importantes como o Teatro Procópio Ferreira e o Anfiteatro 

Ferreira Sampaio, são equipamentos deverão ser reparados e realizados sua 
manutenção com o objetivo de atrair shows e peças cênicas. Provavelmente com 
subsídios municipais ou federais dependendo de como esteja o acesso ao governo 
estadual e federal, esta deverá ser uma tarefa importante do Gestor visando viabilizar 
recursos. Mas nosso objetivo e reativar os equipamentos aquecendo o mercado artístico 
e ao mesmo tempo levando cultura a nossa população. 

 
As festas de Carnaval, Festejos Juninos e incluímos também os festejos de Natal 

e final de ano, serão especiais em nossa Gestão, com as seguintes providencias: 
 

a) O Carnaval será tratado com maior profissionalismo e visão estritamente 
empresarial; 

b) As festas juninas serão realizadas nos bairros e comunidades, revertendo suas 
rendas para entidades assistenciais do Guarujá;  

c) Os festejos de Natal e final de ano serão realizados sem a utilização de recursos 
públicos, com apoio e participação da iniciativa privada; 

d) Manter e promover a Casa do Artesão, com objetivo de estabelecer local 
apropriado para os artistas do Guarujá terem onde expor e vender suas criações 
artísticas. As Feiras de Artesanato poderão receber subsídios do Governo 
Municipal, através das associações dos artesãos; 

  
Outras ações culturais serão estimuladas com exposições e cursos na área de 

música e afins, fortalecendo a cultura local, em especial das comunidades. 
 
 
 

MEIO AMBIENTE  
 

 
Objetivos da Gestão 
 

a) Fortalecer o Sistema Municipal de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 
através de ações como a sistematização de indicadores socioambientais de acordo 
com índices reconhecidos globalmente, a implantação da Guarda Ambiental 
Municipal e o aprimoramento dos procedimentos de controle sobre uso dos 
recursos naturais do Município; 

b) Implementar a fiscalização das áreas verdes e de proteção Ambiental, congelando 
e evitando o aumento das invasões. 

c) Restabelecer as áreas invadidas através de atuação conjunta com a Secretaria de 
Habitação e o replantio de vegetação nativa. 
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d) Incrementar as Gestões junto a CETESB e o antigo IBAMA (ICMBio) para a 
incorporação de áreas degradadas, objetivando o assentamento das populações 
em seu local atual, com isso poderemos implantar projetos Habitacionais sem a 
necessidade de relocar a população causando menos resistências e custos ao 
município.  

e) O papel da Secretaria do Meio Ambiente será fundamental no planejamento do 
Programa Habitacional proposto pela nossa Gestão e uma das atividades é levar 
pareceres técnicos em conjunto com a Procuradoria municipal, junto ao 
Ministério Público Estadual, visando desamarrar as travas burocráticas das 
áreas necessárias para a implementação dos programas. 

f) Verificar as condições para aprovação e dar andamento as tratativas para 
estabelecer a Unidade de Conservação Serra de Santo Amaro, que possibilitará a 
proteção das encostas dos morros no município. 

g) Fortalecer os programas e campanhas de educação ambiental promovendo ações 
para o cumprimento Plano Nacional de Educação Ambiental;  

h) Ampliar a coleta seletiva visando aumentar o volume de materiais recicláveis 
coletados e beneficiar maior número de pessoas que vivem da atividade; 
deveremos implementar Ecopontos para a população se habituar a realizar o 
descarte dos materiais inservíveis corretamente. Estimular a coleta seletiva nas 
comunidades, com a geração de emprego e renda para a população local; 

i) O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser revisto e 
implementado em relação ao seu controle, principalmente ao resíduo da 
construção civil, que é de conhecimento geral, quem alimenta e provoca invasões 
de áreas, principalmente de manguezais, com a utilização de sobras de obras, 
como material de aterro nas comunidades em geral. Estaremos informatizando o 
controle de todas as obras e seus descartes através de um programa de 
georreferenciamento a ser implantado. 

j) Estabelecer estrutura de controle dos índices de Balneabilidade das Praias, 
cobrando ações da concessionária dos Serviços de Saneamento, uma vez que a 
insalubridade das praiais tem forte relação a problemas oriundo de má prestação 
de serviços na área de coleta de esgoto doméstico. 

k) Cobrar da concessionária a implantação do Programa Esgoto Certo, inclusive 
estrutura de técnicos, veículos e o município com apoio e estagiários de 
Universidades interessadas em participar do programa. Com esse projeto, 
pretendemos diminuir as ligações de esgotos clandestinos e melhorar a 
balneabilidade das praias.  

l) Cobrar da concessionária a reversão dos canais na enseada para o Sistema de 

Esgoto do emissário submarino, nos períodos secos. Propiciará a retirada dos 
canais na faixa de areia e o mal aspecto visual das praias. 

m) Formular e implantar o Plano de Arborização do Município, o Inventario Arbóreo 
e o banco de dados para monitoramento das árvores em espaços públicos; 

n) Preparar programas e projetos visando a sustentabilidade através de painéis de 
energia solar, reuso para as águas, que podem ser utilizadas nas lavagens das 
feiras públicas e utilização nos próprios públicos.  

o) Ampliar o Programa de certificação Bandeira Azul, manter a praia do Tombo e 
verificar a possibilidade de implantar em outras, Guaiuba , mesmo sabendo das 
dificuldades devido ao canal desaguar junto a praia, seria uma opção; 

p) Conservar e garantir a integridade das Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 
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TURISMO, ESPORTE E LAZER 
  
 
Nossos principais objetivos 
 
Esportes e Lazer: 
 
a) Reabrir para atividades o Estádio Municipal do Guarujá, o futebol é a essência desse 
equipamento, iremos fazer contato com alguma agremiação para sua utilização, ou 
provavelmente será proposto uma PPP para encaminhar sua administração e 
exploração para uma empresa privada; 
 
b) As associações de futebol amador serão procuradas para ativar a Atividade durante 
todo o período do ano. O futebol amador do Guarujá tem uma história imensa, e iremos 
resgatá-la; 
 
c) O ginásio do Guaibê será reformado e modernizado, e pretendemos ter uma equipe 
profissional de Vôlei ou basquete atuando no Município (com o apoio da iniciativa 
privada); 
 
d) Recuperar o Complexo Esportivo Tejereba, abrindo para a população a sua 
utilização. Todos os equipamentos públicos serão reabertos, para aproveitamento pela 
população, com estudos para a sua efetivação por meio de parcerias com a iniciativa 
privada; 
  
e) O programa Bolsa Atleta terá continuidade e ampliação, com critérios justos para 
sua concessão; 
 
f) Incrementar em todo o Município, agregando com a Secretaria de Educação, a 
educação esportiva, entendemos ser fundamental como complemento da política 
educacional em período integral para nossas crianças. Deverá haver uma interação, 
com o aproveitamento dos profissionais da área de Educação esportiva na política 
educacional. 
 
g) Um outro grande objetivo é colocar o Guarujá em evidência internacional e para isso 
deixamos bem claro que desejamos inserir nosso município no calendário mundial do 
Surf Profissional, no começo em categorias pró e depois, o objetivo maior seria o WQS 
muito mais difícil, mas que será nossa meta final. Temos conhecimento técnico, 
condições naturais e estrutura para comportar um evento dessa magnitude; 
 
h) Revisar e propor novos equipamentos para as academias públicas; 
 
i) promover eventos esportivos (profissionais ou amadores) durante todo o ano e 
temporada integral, para viabilizar circulação de pessoas, geração de renda e empregos 
no Município, além de resolver um problema histórico no Guarujá, conhecida por se 
tratar de uma cidade estagnada após o encerramento da temporada de verão; 
 
 
Turismo 
 
 
a) O turismo são se resumirá aos Mirantes. Guarujá merece muito mais, entendemos 
que devemos estreitar a relação com as empresas que trabalham o turismo em nosso 
município, estabelecendo um cronograma / Calendário turístico compatível com a 
grandeza de nossa cidade. 
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b) Investir em comunicação internacional, através de convênios com a esfera Estadual 
e Federal, além de chamamento das empresas operadoras de hotelaria na cidade, 
buscando investir, de forma conjunta, na mídia internacional. 
 
c) Apoiar todas as medidas necessárias – com gestões políticas - para que seja 
aprovada, no Congresso Nacional, a autorização para funcionamentos dos cassinos no 
Brasil. Em isso acontecendo, buscar apoios e incentivos à iniciativa privada, para a 
instalação de cassinos na cidade, gerando empregos e renda; 
 
d) tornar a cidade atraente para o turista o ano inteiro, e não apenas na temporada de 
verão; 
 
e) INCLUIR o morador do Guarujá, especialmente aquele residente nas comunidades, 
a aproveitar o turismo da cidade. Hoje, essas pessoas, esses munícipes, estão 
completamente excluídos do turismo e das belezas da cidade. 
 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 
 

A extrema pobreza impera hoje no Guarujá, município relativamente rico em 
relação aos demais do Brasil e que não retorna esses recursos em serviços para sua 
´população. Um PIB acima dos 7 bilhões anuais e as obras mais importantes da atual 
Gestão são: dois mirantes e asfaltamento de algumas avenidas.  
 
O retorno de serviços essenciais é nosso objetivo. 
 
a) Reestruturar Plano de Assistência Social, com diretrizes e políticas públicas de longo 
prazo voltados a melhor distribuição dos recursos em forma de serviços de qualidade; 
 
b)Criar e fortalecer o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, pretendemos 
mais um CRAS – Conceiçãozinha; 
 
c) Procurar aumentar o número de CEBAS no município – através de auxílio para 
buscar a certificação.  
 
d) Construir a Casa de Repouso Municipal – uma das maiores dificuldades é o cuidado 
com a pessoa idosa sem condições físicas e mentais. Hoje, com a longevidade das 
pessoas, o idoso vira um entrave para as famílias.  
 
e) Fazer Gestões junto ao Governo do Estado, para implantar mais um programa do 
BOM PRATO, agora na região do Cachoeira; 
 
f) Ampliar a rede de proteção social especial de alta complexidade do município nas 
unidades de Acolhimento provisório I e II, da Casa de Acolhimento Provisório para a 
Mulher e também do Albergue Municipal. 
 
g) Estabelecer controle nas rodoviárias e implementar programa orientativo de retorno 
de migrantes a sua cidade de origem, através de incentivo de ajuda financeira para a 
volta para a sua cidade de origem. 
 
h)Criar Plano Emergencial de Remoção da população de área de risco – Primeiro os 
casos com ações no Ministério Público Estadual e ao mesmo tempo, junto com a 
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guarda Municipal estabelecer ações de contenções de invasões em áreas públicas; 
 
i) Realizar o cadastramento populacional de todas as áreas irregulares por região, 
mapear e propor ações para sua reestruturação e remoção da população vulnerável; 
 
j) garantir dignidade e o respeito dos direitos fundamentais e todos os cidadãos do 
Guarujá, principalmente para que todos tenham acesso a água e renda suficientes 
para sua subsistência. 
 
 
 

OBRAS 
 
 
 
Nossos objetivos em Infraestrutura 
 
a) Avaliar e concluir TODAS as obras iniciadas e que estejam paradas ou não foram 
encerradas pela atual Administração, dentro dos trâmites legais, teremos respeito pelo 
dinheiro público; 
 
b) Avaliar todos os projetos estruturais da gestão atual e verificar viabilidade e utilidade 
para a população, muitos projetos estão sendo iniciados sem o devido cuidado visando 
o período de eleições; 
 
c) Remodelar a Av D Pedro I complementando em sua totalidade até a Estrada de 
Pernambuco, esse projeto está parado, porém, além de atrasar o desenvolvimento do 
Guarujá, está propiciando invasões em áreas que deveriam estar sendo ocupadas com 
projetos habitacionais e comerciais regulares; 
 
d) A entrada da cidade via Rodovia Cônego Domênico Rongoni, será remodelada, 
existem algumas propostas, mas o objetivo será realizar o projeto em conformidade 
com o novo Hospital Municipal (sede atual da Prefeitura) e o projeto do Complexo 
Cachoeira;  
 
e) Remodelar a Av. Adhemar de Barros e melhorar os acessos aos Bairros Santa Rosa 
e Santo Antonio, criando novos corredores Urbanos nesses bairros; 
 
f) A Av. Brig. Eduardo Gomes será pavimentada – proposta de um novo corredor de 
ônibus urbano para Vicente de Carvalho; 
 
g)Obras de contenção de alagamentos no Santo Antonio – Construções de Piscinões – 
rever projetos da atual administração e instalar comportas.  
 
h)Projeto Acarau – Duplicar a Av. Acarau , interligando a Av. Presidente Vargas com a 
Av. Mario Daige, criando novo corredor viário, melhora no transito de transporte 
pesado em Vicente de Carvalho.  
 
i)Os canais das Ruas e Avenidas que dão acesso a Praia da Enseada serão objeto de 
contratação de serviços para reconstrução de muretas e e remoção e material orgânico 
e drenagem  de fundo.  
 
j)Alguns canais como o da Av. Atlantica, Rua Acre e Rua Guadalajara serão revertidos 
quanto ao seu fluxo durante a época de estiagem das suas águas para ponto de 
captação da empresa de Saneamento responsável. Serão feitos tratativas para esse 
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serviço. 
 
 
  
Nossos principais objetivos em mobilidade urbana 
  
 
a) Implantar o Pátio Municipal de Caminhões – Cadastrar os motoristas autônomos 
residentes principalmente em Vicente de Carvalho e estabelecer o melhor local para 
construção do pátio. 
 
b)Verificar o Plano Diretor quanto ao que estabelece de local para instalações de pátios 
e empresas transportadoras. 
 
c)Recuperar os morros da Barreira do João Guarda, Macaco Molhado, quanto a sua 
estabilização.  
 
d)O Plano de Macrodrenagem deve ser implementado após sua atualização, dessa 
demanda surgira o Plano de Remoção das Palafitas , que em conjunto com a Secretaria 
da Habitação deverá ser implementado.  Haverá um cronograma de prioridades, 
respeitando os maiores obstáculos as vazões dos canais. 
 
 
 
PRINCIPAL PREMISSA DO PLANO DE GOVERNO: “FAZER FUNCIONAR O QUE NÃO 

FUNCIONA. 

 
 
 
 
                   ANDRÉ GUERATO – Prefeito Municipal 
 
 
 
          ANDREA FERREIRA – Vice-Prefeita Municipal 
 


