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Guareí experimentou há algum tempo avanços em todas as áreas. Mas 
recentemente houve uma estagnação, A partir deste programa propomos a 
retomada das ações que deram certos no passado, a correção dos serviços 
mais precários e a ampliação de outros, com planejamento voltado a uma 
gestão eficiente dos recursos públicos, com atenção prioritária, na saúde, 
educação, urbanismo, social, transporte e principalmente na retomada de 
atendimento do público diretamente por parte do Gabinete e de programa forte 
na preservação do meio ambiente, na qualidade de vida da população e no 
desenvolvimento sustentável, projetando Guareí para as próximas décadas de 
crescimento equilibrado, de forma a transformar o Município em lugar 
agradável de se viver e trabalhar. 
 
 
 
1. Saúde  
 
Saúde acolhedora, inclusiva e para todos. 
 
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, aperfeiçoado e realizado com zelo e respeito 
ao cidadão guareiense. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Ampliar os Conselhos Locais de Saúde, fortalecendo e democratizando 
a participação popular na formulação de políticas públicas, visando a 
melhoria do atendimento; 

 Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do 
idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 
especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de 
atendimento; 



 Transferência do atendimento à gestante e ao idoso no prédio 
atualmente ocupado pela Prefeitura, assim que um prédio novo for 
construído. 

 Implantar sistema de remuneração salarial dos servidores da saúde 
baseado na Gestão por Resultados por meio de indicadores em Saúde; 

  Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da 
Família); 

 Ampliar e melhorar o atendimento de Saúde na área rural do Município; 
 Ampliar e Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes; 
 Instituir Unidade Móvel de Saúde (odontológico e clinico); 
 Criar programa de saúde da mulher e do homem, por meio de trabalho 

preventivo e acompanhamento permanente; 
 Ampliar os mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e 

ambulatoriais; 
 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e 

setores; 
 Implantar a coleta informatizada de dados dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Endemias, por meio de computadores portáteis 
(tablets); 

 Implantar o cadastro de usuários do SUS, mediante uso de cartão 
inteligente, no qual conste todo o diagnóstico, histórico clínico e 
posologia médica; 

 Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) com 
pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros 
serviços); 

 Ampliar estoque de medicamentos de uso continuado para os usuários 
do SUS de baixa renda; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas de tratamento e 
recuperação de dependentes químicos. 

 
2. Educação  
 
A Educação Infantil é o alicerce de todo o desenvolvimento do jovem e 
adolescente. Pensando nisso, todo o processo de educação terá como meta a 
elaboração de um plano de educação que não pode prescindir de incorporar os 
princípios do respeito aos direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, 
à valorização da diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais 
que atuam na educação das crianças nos dias atuais, preparando-as para o 
futuro, para serem cidadãos conscientes e responsáveis pelas transformações 
positivas em todas as áreas sociais. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Ampliar vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil); 
 Construir EMEIs mais próximas das comunidades; 
 Ampliar número de vagas no ensino municipal; 
 Introduzir gradativamente a educação em tempo integral; 
 Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade; 
 Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais 

da educação, em parceria com instituições de ensino superior, a fim de 



proporcionar de um lado mais qualidade de ensino e de outro, maior 
valorização profissional do professor, por meio da evolução funcional; 

 Implantar o Projeto Escola, disponibilizando computadores portáteis para 
os alunos do 3º ao 5º ano e seus professores; 

 Manter e ampliar linhas de transporte de alunos da rede municipal, 
oferecendo mais segurança e qualidade do serviço; 

 Implantar Sistema de Educação Ambiental; 
 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar, 

dando prioridade na aquisição local dos produtos e alimentos. 
 Fortalecer e apoiar o Conselho Municipal de Educação e merenda 

escolar. 
 
3. Infraestrutura  
 
As obras de infraestrutura, visando a melhoria das condições das vias públicas 
com aberturas de vias públicas, pavimentação, conservação, iluminação, 
criando um novo conceito de urbanismo integrado com outros serviços, que 
possam contribuir para uma cidade mais preparada, bonita e organizada. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Construir calçadas padronizadas e ecológicas em todos os prédios 
públicos; 

 Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem asfalto; 
 Ampliar pontos de acesso e a velocidade de conexão do Guareí Digital; 
 Por meio de parceria com a Cia de Luz, eliminar pontos escuros da 

cidade e melhoria da iluminação pública com a colocação de luminárias 
mais eficientes e econômica com o sistema de lâmpadas LED; 

 Construir pista de caminhada e ciclovia na Avenida Guareí, interligando 
com a atual pista de caminhada da Av. Hans Momberg. 

 Recuperar e manter a atual pista de caminhada, com implantação de 
iluminação e sinalização adequada e bem assim a revitalização de 
jardinagem e paisagismo; 

 Concluir a integração da rede de dados em fibra óptica; 
 Implantar Serviço de Recuperação da pavimentação das vias públicas; 
 Ampliar redes coletoras de tratamento de esgoto e bem assim ampliar a 

rede de distribuição de água potável, em parceria com a Sabesp, na 
periferia da cidade e nas comunidades mais distantes. 

 
4. Desenvolvimento Econômico e Social 
  
Estimular o empreendedorismo por meio da criação de novas áreas industriais, 
oferecendo capacitações e treinamentos aos empreendedores individuais e de 
MPEs e apoio na promoção de eventos que estimulem a economia local (feiras, 
exposições e eventos). 
 
Principais ações propostas: 
 

 Apoiar e capacitar os microempreendedores para novos negócios; 
 Estimular e apoiar a realização de mostras e feiras de agronegócios; 



 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados; 
 Alocar áreas para implantação de estabelecimentos industriais que 

cumprirem com os protocolos socioambientais; 
 

5. Esporte, Turismo e Lazer.  
 
Apoiar diversas modalidades esportivas amadoras e inclusão de novas 
categorias. 
  
Principais ações propostas: 
 

 Promover ações em parceria com o Sebrae, por meio do Comtur 
(Conselho Municipal do Turismo), para ampliar o número de eventos 
anuais em Guareí o chamado "turismo de eventos e negócios"; 

  Incentivar e apoiar iniciativas para a implantação turismo ecológico, com 
o cadastramento dos pontos de interesse como montanhas, matas 
nativas, cachoeiras e trilhas já delineadas, sempre respeitando o meio 
ambiente e com a função contemplativa e educacional; 

 Desenvolver atividades de lazer nos centros dos Bairros da Zona Rural e 
espaços públicos nos finais de semana e feriados, oportunizando lazer e 
entretenimento à comunidade em geral, por meio do programa “Esporte 
é Vida” 

 Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de 
alongamento, ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral, 
inclusive para as pessoas de 3ª idade; 

 Manter o programa de instalação de academias para todas as idades e 
academias ao ar livre em diversos pontos da cidade e da zona rural; 

 Implantar natação para crianças da rede municipal de ensino e 
hidroginástica para a 3ª idade. 

 Prestigiar e apoiar atletas locais para representar Guareí nos eventos 
desportivos; 

 Ampliar as vagas e horários de utilização da piscina municipal; 
 Incentivar a realização de torneios e campeonatos municipal e 

intermunicipal, com incentivo especial à promoção do evento 
carnavalesco “Verde e Vermelho”; 

 Manter escolinha de futebol para crianças e adolescentes; 
 Construir campo de bocha e malha; 
 Revitalizar o Balneário Municipal, visto que atualmente se encontra 

desativado e abandonado, para que volte a funcionar como local de 
esporte e lazer; 

 Recuperar e cobrir a arquibancada do Estádio Municipal “Hideraldo 
Nolasco de Oliveira”; 

 Estimular e apoiar iniciativas populares para realização de eventos 
beneficentes de arrecadação de fundos para o Hospital de Câncer; 

 Apoiar a prática do atletismo, principalmente pequenas maratonas e 
corridas; 

 Estimular o desporto em geral, com especial atenção ao basquete, vôlei, 
futebol de salão e outros; 
 
 



6. Meio Ambiente 
 
O meio ambiente é fundamental para o bem estar e qualidade de vida da 
população. Pensando nisso, iremos retomar o sistema criado há tempos e 
atualmente desativado, priorizando a gestão integrada de coleta seletiva e 
destinação final dos resíduos sólidos. Para tanto, o aterro sanitário será 
recuperado para receber lixo orgânico e construir um novo galpão destinado a 
reciclagem, preparado para a logística do lixo reciclável, de forma a gerar 
emprego e renda para famílias de baixa renda. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Retomar o Programa denominado “Município Verde” atendendo às 
diretivas para obter pontuação, com adoção de subprogramas 
municipais de controle da qualidade do ar, da agua e do subsolo, por 
meio de monitoramento; 

 Incentivar e fomentar ações voltadas ao conservadorismo; 
 Criar áreas de preservação e proteção das nascentes; 
 Revitalizar e proteger as matas ciliares e bem assim, recuperar o Rio 

Areia Branca, fonte de água que abastece a população; 
 Ampliar as ações de arborização urbana, por meio dos projetos 

Sementes do Amanhã, Disque Árvore, Vou pela Sombra e construir o 
viveiro municipal; 

 Construir Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio 
Porte com um Canil devidamente preparado para abrigar cães 
abandonados e vítimas de maus tratos; 

 Fortalecer e apoiar as iniciativas de proteção de animais, mediante 
convênio com entidades idôneas e que estejam no ramo, há pelo menos 
5 anos; 

 Ampliar, aperfeiçoar e massificar a coleta seletiva de lixo, a deposição 
de entulhos, móveis descartados, lixos eletrônicos e químicos, pelo 
método reverso; 

 Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município, em 
conjunto com a Sabesp; 

 Construir Parques Ambientais, promovendo a cultura da preservação, 
conservação e contemplação dos recursos naturais, aliado à prática de 
esportes e atividades culturais, promovendo ecoturismo sustentável; 

 Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento florestal e ambiental; 
 Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição, bem 

assim, o monitoramento de áreas degradadas; 
 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos; 
 Instituir o serviço de tratamento de resíduos da construção civil ou firmar 

parcerias com a iniciativa privada; 
 Fortalecer e apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (gestão deliberativa e executiva), a fim de que cumpra 
eficazmente os seus objetivos; 

  
 

7. Transportes e Trânsito. 
 



A Mobilidade Urbana é o grande desafio da década, pois a cada dia que passa 
aumenta a frota de veículos que passam a conviver com os pedestres nas ruas 
apertadas, expondo os usuários a risco e insegurança, ocasionando morte ou 
lesões graves. Para termos um trânsito humanizado e solidário, precisamos 
adotar de medidas preventivas de engenharia de tráfego, medidas protetivas e 
fiscalizadoras, para proporcionar um trânsito mais tranquilo e seguro. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à mudança 
comportamental e redução de acidentes, mortos e feridos em vias 
públicas; 

 Implantar sistema de trânsito com aperfeiçoamento do controle de 
tráfego com utilização de semáforo inteligente. 

 Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e 
ciclofaixas e de bicicletários próximos aos pontos de embarque e 
desembarque; 

 Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do 
trânsito, a fim de promover prioritariamente a segurança e a fluidez; 

 Implantar semáforos para pedestres, faixas de pedestres elevadas e 
gradil direcionador de pedestres, nos locais de grande demanda de 
usuários; 

 Estruturar e qualificar melhor os agentes de trânsito; 
 
8. Assistência Social 
 
Compromisso com o direito de todos 
 
A Assistência Social como política de proteção social e resgate da dignidade da 
pessoa humana, fundada na promoção da pessoa em situação de 
vulnerabilidade física, econômica e social, com a sua inserção no mercado de 
trabalho engloba as políticas públicas por meio da unidade de atendimento de 
famílias em situações emergências e de vulnerabilidade social de forma a 
otimizar os recursos direcionando-os às pessoas ou grupo familiar, realmente 
em estado de necessidade provisória e emergencial. Com uma ação focada na 
reinserção da pessoa no mercado de trabalho, através da qualificação 
profissional, a Assistência Social priorizará a política de promoção dos 
membros carentes ou necessitados da comunidade local, ao invés de um mero 
assistencialismo de aliciamento político. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Melhorar e Ampliar o CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social) de modo a melhorar a qualidade do serviço; 

 Instituir um Centro de Atendimento à mulher em situação de violência; 
 Apoiar as entidades voltadas ao atendimento à criança, adolescente, 

deficiente e idoso; 
 Ampliar as metas de atendimento dos Jovens; 



 Apoiar e executar políticas de atendimento das pessoas de 3ª idade, por 
meio de assistência à saúde, ao desenvolvimento cultural, de esporte, 
lazer e turismo; 

 Elaborar e executar o OCA (Orçamento Criança e Adolescente), 
 Manter e ampliar o programa de formação continuada para profissionais 

da rede socioassistencial do Município (governamental e não-
governamental) e conselheiros de políticas públicas, por meio da Escola 
de Gestão Pública; 

 Construir Centros de Convivência para jovens, adultos e idosos. 
 Estruturar a Casa Abrigo destinada a abrigar crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade social e familiar preparando condições de 
encaminhamento, reinserção na família e por final preparar a criança e a 
família interessada na adoção; 

 Estruturar o Conselho Tutelar, capacitando os Conselheiros para melhor 
atender os menores envolvidos em atos infracionais; 

 Apoiar as entidades sociais, com subvenções, prestar assistência 
administrativa e jurídica para o eficiente funcionamento de acordo com 
as normas; 

 Melhorar a gestão dos programas sociais estaduais e federais como 
Bolsa Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
Beneficio de Prestação Continuada (LOAS), Ação Jovem, Renda Cidadã 
e Renda Cidadã Idoso e outros; 

 Manter e ampliar o projeto “Guri” voltado para a criança e ao 
adolescente; 

 Manter e ampliar cursos de artesanatos e profissionalizantes nas 
comunidades da zona rural, inclusive durante o período noturno; 

 Manter e ampliar cursos profissionalizantes mediante parcerias com 
indústrias, comércio e órgãos públicos, de forma a capacitar e inserir os 
aprendizes no mercado de trabalho; 

 Estruturar e fortalecer os Conselhos do Idoso, da Criança e Adolescente 
e da Assistência Social; 

 Criar Banco de Alimentos, com cadastramento de famílias carentes e 
entidades, com critérios de distribuição e qualidade nos alimentos. 

 
9. Agricultura e Desenvolvimento Rural 
  
Respeito com o homem do campo 
 
Os micro e pequenos produtores rurais serão estimulados pela Prefeitura, 
através de seus órgãos competentes a viabilizar seus projetos agrícolas, por 
meio de cooperação técnica, apoio na melhoria da semente e produção de 
cereais, legumes, verduras, frutas, leites e subprodutos, visando agregar mais 
valor comercial no produto. Para isso, a PROMAF será melhor estruturada para 
servir melhor o agricultor, sem falar na conservação das estradas vicinais para 
facilitar o escoamento da produção. Ao lado dessas medidas, a Prefeitura 
disponibilizará diversos serviços de atendimento ao pequeno agricultor para 
comercializar seus produtos, ajudando a vender ou comprando para merenda 
escolar. 
 
 



Principais ações propostas: 
 

 Intensificar o programa de saúde animal; 
 Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural; 
 Intensificar o Programa de Saneamento Rural, abrangendo em quatro 

anos ao menos 70% das comunidades rurais, com construção de fósseis 
sépticas; 

 Implantar o Centro de Distribuição Social junto à CEASA, destinado a 
receber de forma centralizada produtos para o banco de alimentos, a 
compra direta dos pequenos produtores (Banco da Terra Vileta e 
Sarandi e outros), o restaurante popular e a merenda escolar; 

 Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em 
parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente; 

 Instituir programas como Porteira para Dentro, Patrulha Mecanizada e 
Nota do Produtor Rural; 

 Estruturar e ampliar o projeto “Monte Cristo”, com o aproveitamento da 
área; 

 Construir um moinho destinado a produzir ração para animais, com o 
aproveitamento da produção; 

 Apoiar na melhoria dos acessos às granjas e produtores rurais. 
 Apoiar e ampliar o PAA – Programa de aquisição de alimentos, 

fortalecendo a agricultura familiar e o pequeno agricultor. 
 
10. Gestão Financeira e Administrativa 
 
Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade 
fiscal. 
 
Para os próximos quatro anos, além da adoção de austeridade fiscal, será 
ampliado os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos 
processos e procedimentos administrativos e financeiros, com foco na 
modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização. 
 
Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela capacitação, 
aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. Neste quesito, por 
meio da qualificação profissional do servidor, será observada a gradativa 
revisão dos planos de carreiras, com evolução funcional por merecimento. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); 
 Modernizar o Arquivo Público Municipal; 
 Manter o programa de renovação da frota municipal e dos 

equipamentos; 
 Ampliar a atuação da Escola de Gestão Pública, promovendo a 

capacitação e aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais; 
 Garantir a continuidade da revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e 

Carreira do funcionalismo municipal, adotando-se a política de 
valorização profissional do servidor público municipal pelo critério da 
meritocracia; 



 Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do 
servidor; 

 Aperfeiçoar o Serviço de Ouvidoria municipal de forma a agilizar as 
respostas; 

 Ampliar a capacitação e atuação preventiva da Defesa Civil; 
 Manter e ampliar parcerias destinadas à capacitação profissional de 

jovens e adultos.  
 
11. Cultura  
 
Arte, cidadania e responsabilidade social 
 
Resgatar eventos musicais, com apresentações de bandas regionais e locais, 
artistas iniciantes, por meio de diversos festivais e mostras que incentivam e 
estimulam a cultura da sua gente. 
Promoção em parceria com a iniciativa privada de diversas apresentações ao 
gosto do povo de Guareí, que marcaram a trajetória cultural do município, 
focado na arte, exposição de fotos antigas e culinária tradicional. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Implantar os festivais de música,dança, teatro e cinema; 
 Ampliar os telecentros, proporcionando inclusão digital; 
 Ampliar projetos de incentivo à leitura; 
 Construir e equipar biblioteca municipal; 
 Implantar processo de digitalização de acervo áudio visual, resgatando a 

história de nosso povo; 
 Promover shows e eventos artísticos e bem assim promover os 

tradicionais rodeios; 
 Criar e fortalecer o Conselho Municipal de Cultura. 

 
12. Habitação  
 
Moradia digna aos guareienses. Possuir um local seguro, confortável e digno 
para viver com sua família é o sonho de muitos cidadãos, que desejam também 
ter a garantia de que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas 
vidas. Nos próximos quatro anos, vamos reforçar o trabalho de regularização 
fundiária para titulação das famílias que residem em áreas não legalizadas, 
bem como intensificar a construção de novas unidades habitacionais, 
reduzindo o déficit habitacional de Guareí e cobrar a regularização de 
loteamentos comercializados. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Captar recursos federais para realizar melhorias em casas de conjuntos 
habitacionais de interesse social; 

 Reabrir inscrições aos interessados no Programa Minha Casa Minha 
Vida e do CDHU; 

 Celebrar parceria com o Estado na ampliação do projeto “João de Barro” 
na zona rural, melhorando a qualidade da moradia; 



 Regularizar as terras públicas do Município para posterior destinação de 
construção de prédios públicos mediante convênio com o Estado. 

 
14. Segurança e Cidadania  
 
Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação. 
 
Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, 
conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, o Município 
pode e deve contribuir dentro de seus limites legais de atuação. 
 
Por meio do órgão competente, serão envidados esforços integrados com os 
demais órgãos de segurança da União e do Estado que atuam na cidade, 
buscando ampliar o efetivo de policiais e viaturas e compartilhando a Central 
de Videomonitoramento, que será instalada na sede da Guarda Civil Municipal. 
 
Iremos reforçar a estrutura da Guarda Municipal, visando garantir o adequado 
cumprimento de seu dever constitucional, que é proteger os bens, serviços e 
instalações pertencentes ao Município. 
 
Principais ações propostas: 
 

 Apoiar e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança); 
 Manter o convênio de cessão de servidores aos órgãos de segurança 

para liberar os policiais para atuarem prioritariamente na segurança; 
 Implantar o sistema de videomonitoramento (câmeras) nos principais 

pontos críticos da cidade; 
 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança; 
 Unificar a GCM com o Departamento de Trânsito, visando fortalecer e 

otimizar os recursos materiais e humanos, para atuarem com eficiência 
dentro de suas competências; 

 Viabilizar a instalação da Vara Distrital em Guareí e fazer gestões com o 
Governo e órgãos da Justiça Estadual para a construção do prédio 
destinado ao Fórum; 

 Estruturar e melhorar o Posto de Atendimento Judicial de pequenas 
causas. 

 
MENSAGEM FINAL 

 
O ponto forte da nossa administração terá como meta, a participação 
popular nas principais realizações do Município. O Gabinete do Prefeito 
estará diariamente de portas abertas para atendimento do público, com 
audiência pessoal do Prefeito que manterá um contato permanente com 
a população a fim de coletar informações, reclamações e sugestões, 
sempre buscando a efetividade do serviço público e a certeza da 
satisfação do principal alvo de nosso Governo: O POVO. 


