
 

PLANO DE GOVERNO 2017-2020 

 

 "APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE GOVERNO DE CARLOS 

ALBERTO CAFARELLA  CANDIDATO A PREFEITO E DE WILSON 

DE OLIVEIRA JUNIOR À VICE-PREFEITO" - PSDC  

 

• Iniciar implantação de Laboratório de Análises Clínicas 

Municipal. 

• Reestruturação da Central de Marcação de Consultas e 

Exames. 

•Cadastramento de (farmácias) para distribuição de 

remédios nos finais de semana, no sistema farmácia popular. 

• Implantação de uma Unidade Básica de Saúde no bairro 

Floresta I. 

 Estender a rede de captação de água do bairro Sarandi             

para a área do Presídio e para a área urbana em parceria 

com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, iniciativa 

privada e Prefeitura Municipal. 

• Implantação da Unidade Básica de Saúde no bairro Vitória . 

• Transporte para deslocamento dos usuários acometidos por 

doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros 

municípios. 

• Expandir a Estratégia Saúde da Família com todos os 

programas preconizados pelo Ministério da Saúde. 

• Implementação de políticas administrativas relativas a 

Saúde da Mulher com os serviços especializados. Ampliando 

e intensificando o atendimento de pré-natal  e pós-parto à 

população alvo, através da parceria com o Programa Rede 

Cegonha do Governo Federal. 
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• Implantar Unidade Móvel Odontológica vinculada a 

Unidade Básica de Saúde nas comunidades rurais ainda não 

atendidas pelas unidades de saúde bucal. 

• Implantação do Centro de Controle de Zoonoses, com a 

construção de canil apropriado. 

• Intensificar as ações de combate a dengue de acordo com 

o Plano de Operações Municipal. 

• Implantar o Programa Médico da Família, projeto itinerante 

para dar suporte às pessoas com histórico portadoras de  

paralisia . 

• Manter programa de  capacitação continua e humanizada 

com todos os profissionais da saúde. 

• Criar o SMA – Sistema Municipal de Auditoria do SUS para 

controle e avaliação e auditoria de acordo com a lei 

orgânica do SUS 8080 que foi regulamentado através do 

decreto 7508/2011 para melhor atender a população. 

• Pleitear junto ao governo estadual o reaparelhamento de 

nosso Hospital, visando a implantação da UTI Neonatal e para 

adultos. 

• Criar um centro de acompanhamento e apoio aos 

portadores de câncer; 

• Criar política de apoio a saúde dos idosos; 
 

EDUCAÇÃO 

 

• Ampliação da estrutura da rede escolar municipal com a 

construção de unidades escolares nos bairros Floresta e 

Vitória. 

• Fortalecer a aprendizagem através do incentivo a 

formação profissional de professores e servidores; 

• Implantar projetos visando parcerias para ofertas de cursos 

técnicos e profissionalizantes; 

•Criação de Centro Cultural e arquivo municipal; 

• Criar biblioteca municipal;; 

• Fortalecer o uso de tecnologia nas Escolas Municipais, 

firmando mais parcerias com o MEC e FNDE; 

•Estabelecer políticas de incentivo ao conhecimento, através 

de  Olimpíadas estudantis; 

• Política de incentivo ao desempenho escolar; 

•Melhorar a qualidade no transporte escolar da área rural; 
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• Acompanhamento técnico de nutricionista para a cozinha 

piloto; 

• Atendimento em creche e educação infantil em tempo 

integral e no ano inteiro; 

• Implantar o Projeto "Aprenda Xadrex" nas escolas 

municipais; 

• Retorno do ensino básico (1º ao 5º anos) às escolas rurais; 

• Implantar projeto "Boa Visão" para alunos da educação 

pré- escolar e ensino básico; 

. 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

• Gestão junto ao ITESP - Instituto de Terras do Estado de São 

Paulo, para fins de implantação de convênio visando 

regularizar propriedades urbanas e rurais; 

• Buscar parcerias junto ao Governo Federal, Estadual  para 

implantar Projetos de Habitação; 

•Criação da Casa Albergue transitória, para acolher 

temporariamente o morador de rua; 

•Programa - "Meu primeiro emprego" (Parcerias com a Rede  

Privada, sindicatos, Associação Comercial para inserção no 

Mercado de Trabalho das Pessoas Qualificadas nos Cursos 

oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Agricultura; 

•Criação do Centro de Convivência da Melhor Idade. 

• Intensificar as Políticas da Assistência Social em Convênio 

com as esferas Federal e Estadual 

• Ampliar o programa CRAS nos Bairros e nas Comunidades. 

• Instituir política administrativa visando implantar o 

Departamento Municipal de Direitos Humanos com vistas ao 

fortalecimento das ações Municipais, como: Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e do Adolescente, 

à Convivência Familiar e Comunitária; Enfrentamento ao 

Abuso e Exploração Sexual; Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Trabalho do adolescente; Enfrentamento e 

Atenção ao Uso de Substâncias Psicoativas por Crianças e 

Adolescentes. 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 

 

Plano Estratégico de Crescimento Econômico e de 

Desenvolvimento Sustentável: PROGRAMA UNIÃO POR GUAREI 

NO RUMO CERTO 

1- Empreendedorismo: 

• Implantar incubadora de empreendimento econômico e 

solidário, como forma de fortalecer os micros e pequenos 

negócios informais, rurais e urbanos, existentes no município 

de Guarei-SP;; 

• Fazer parcerias com instituições de ensino superior, iniciativa 

privada para realização  de estágios direcionados  para 

alunos de cursos Médio/Técnico e superior; 

•Estimular as iniciativas associativas por meio de cadeias 

produtivas de diferentes segmentos econômicos; 

• Adquirir produtos do Programa de  Agricultura Familiar, 

visando abastecer cozinha piloto municipal; 

• Fortalecer  o projeto de revitalização da feira livre da 

cidade de Guarei-SP,  para melhor estruturação e 

fortalecimento da economia local; 

•Reestruturar e organizar os coletores de materiais recicláveis; 

• Implantar o Programa Cata Treco semanal nos bairros 

visando manter a higiene, limpeza e urbanismo em nossa 

cidade. 

•Implantação de Programa  Ambiental, com política de 

incentivo para a população que realize a coleta seletiva de 

materiais reutilizáveis e recicláveis em suas residências; 

•Implantar política de incentivo ao recebimento de novas 

industrias e fortalecimento de nosso Parque industrial e 

Comercial. 

 

2- Feiras e Festividades: 

•Identificar e cadastrar artistas de diversas áreas como a 

pintura, a escrita, a música, a dança, fotografia, a escultura 

entre outros para exposição nos eventos municipais; 

• Cadastrar os agricultores familiares de produção orgânica; 

• Realizar feiras de artesanatos e agricultura familiar. 
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II) MEIO AMBIENTE 

1- Arborização de área urbana 

• Identificar os espaços passíveis de arborização e concluir 

parcerias com Instituições para desenvolver as estratégias; 

• Diminuir a poluição ambiental provocada pelo despejo dos 

resíduos em áreas impróprias, como controle de óleo de 

comida, veicular, entre outros; 

•Construir Aterro Sanitário para a destinação e a disposição 

ambiental adequada dos resíduos sólidos, conforme 

determina a Lei 12.305/2010, no bairro da Vitória; 

 

INFRAESTRUTURA 

 

•Encaminhamento de projeto de Lei à Câmara Municipal 

visando implantar o "Distrito do Vitória"; 

•Pavimentação em asfalto de antigas e novas ruas para 

fortalecimento do comércio/industrias e melhorias no trânsito; 

• Construção de praças e urbanização de canteiros; 

• Ampliar o serviço de iluminação pública nos bairros rurais; 

• Construção de quadras poliesportivas e quadras de 

aparelhos esportivos; 

•Ampliação do programa de manutenção de estradas 

vicinais visando fortalecimento do escoamento da produção 

agropecuária; ; 

•Melhoramento nos serviços de transportes públicos; 

• Gestão junto à empresas de ônibus inter municipais para 

implantação de linha que atenda Guarei à capital do 

Estado;  

• Pleitear junto à SABESP melhorias no sistema de 

abastecimento de água na cidade; 

• Ampliação do sistema de sinalização horizontal e vertical 

das vias urbanas; 

• Implantação de política de reurbanização da cidade, com 

ênfase aos passeios públicos e aos meios fios;   

•Construção de ponto de ônibus inter municipal na Praça 

Coronel Aníbal Castanho; 

•Construção de ponto de táxi na Praça Coronel Aníbal 

Castanho; 
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 Planejamento e implantação de programa de construção 

de fossas nos bairros rurais; 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

•Incentivo e apoio técnico para implantação de novas 

culturas – PROGRAMA TERRA FORTE - EMBRAPA; 

• Criação de banco de sêmen para melhoria genética do 

gado de corte e leiteiro ; 

•Implantação de campeonatos para o produtor rural; 
 

 

JUVENTUDE, ESPORTES  
•Implantação de incentivos a prática de modalidades 

esportivas para jovens e melhor idade; 

•Apoio para participar em eventos esportivos de nível 

regional; 

•Construção de quadras de bocha no centro, bairro Vitória,  

Cerro e Floresta; 

 

 

CULTURA 

 

• Apoio aos segmentos artísticos do município; 

• Divulgar a cultura local em eventos intermunicipais; 

• Criar Museu e implantar  patrimônio histórico  municípial; 

• Criar Conselho Cultural e artístico de Guarei-SP; 
 

TURISMO 

 

• Criar Departamento que planeje, viabilize e execute o 

Turismo em nível Nacional; 

• Divulgação das potencialidades turísticas do município a 

nível nacional; 

• Projeto de revitalização e urbanização das instalações da 

Represa; 

• Implantação do Ecoturismo; 

• Cursos de qualificação para profissionais do setor turístico; 

• Apoio aos eventos sócio-culturais; 

 Retorno de desfiles comemorativos de datas cívicas; 
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MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

 

• Criação da ouvidoria pública municipal, através do 

programa “FALA GUAREI”. 

• Início de construção do prédio próprio do Centro 

Administrativo Municipal. 

• Gestão junto às concessionárias telefônicas e de internet 

para instalação de antenas nos bairros rurais; 

•  Implantação do plano de cargos, carreiras; 

• Atualização dos planos de cargos, carreiras e remuneração 

da Educação e da Saúde. 

• Gestão para estabelecer o  Estatuto do Servidor; 

• Atualização da Lei Orgânica Municipal; 

• Realização de Concurso Público. 

 Redimensionar as funções da Guarda Municipal; 

 Implantação de câmeras nas principais entradas da 

cidade e no centro, visando maior controle da segurança.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CIENTE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA ATUAL CONJUNTURA 

POLÍTICA E ECONÔMICA DE NOSSO PAÍS, SABEMOS DA PRECARIEDADE DE 

RECURSOS QUE O PRÓXIMO PREFEITO IRÁ ENCONTRAR EM SUA GESTÃO. 

É UM DESAFIO PELO QUAL NÃO SE DEVA TER  RECEIO DE ENFRENTAR.  

NÃO PROMETER NADA, A NÃO SER MUITO TRABALHO É UM BOM SENSO 

ADMINISTRATIVO, QUE VISE CONDUZIR A NOSSA CIDADE DE GUAREÍ, A 

UM  DESENVOLVIMENTO COMPATÍVEL COM A NOSSA REGIÃO, 

MELHORANDO, CONSIDERAVELMENTE, O NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E CONSEQUENTEMENTE O BEM ESTAR SOCIAL. JUNTAMENTE 

COM  A CONFIANÇA A SER DEPOSITADA NESTA MISSÃO, DEVE-SE SABER 

HONRAR COM ELABORADA GERÊNCIA E EFETIVA DETERMINAÇÃO.       

 


