Proposta de governo

Coligação: “Para cuidar da cidade e das pessoas”
PSB/PMB/PHS/PEN

Prefeito: Dr. Valter Súman (PSB)
Vice Prefeito: Prof. Renato da Gama (PSB)

“O socialismo não é um dogma. O socialismo é uma civilização, uma atitude em
relação às questões mais importantes de nossa vida.
Paz. Justiça. Igualdade. Humanismo.”
Shimon Perez

Programa

Considerando a situação socioeconômica do país e a situação em que se
encontra nossa cidade de Guarujá nas várias áreas da Administração Municipal
como nas Finanças Públicas, Saúde, Segurança, Zeladoria, a falta de
desenvolvimento do setor de Turismo e a redução das atividades econômicas
que acarretam a elevação dos índices de desemprego.
Considerando a necessidade de ações imediatas, pontuais e saneadoras na
Administração Pública Municipal.
Considerando a necessidade de resgate do setor de turismo e da imagem de
“Pérola do Atlântico” do Litoral Brasileiro.
Considerando que o Candidato indicado a Prefeito pelo PSB, tem a Medicina
como profissão a qual exerce há mais de 30 Anos em Guarujá, se dedicando, no
seu dia-a-dia , a" CUIDAR DAS PESSOAS", tratando da Saúde, agora face às
necessidades da administração pública em diversas áreas , se dispõe também
, a "CUIDAR DA CIDADE " com um Programa de Governo embasado nas
Políticas Públicas do PSB e dos demais Partidos coligados.
Adotou-se como tema central do Plano de Ações de Governo:
1. “Foco nas prioridades da população e da cidade”;
2. Ações diretas da Administração Pública Municipal para cuidar da
cidade e das pessoas em face à situação caótica em que Guarujá e
Vicente de Carvalho/Itapema se encontram.

Desta forma, com foco nas prioridades e o nome dado a coligação PSB, PMB,
PHS, PEN “Para cuidar da cidade e das pessoas”, podemos elencar várias
propostas para um novo governo a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, nas várias
áreas de Administração Pública Municipal, como se segue:

Propostas
Saúde
O setor de Saúde enfrenta uma das maiores crises em nossa cidade com a falta
de médicos nas Unidades Saúde, falta de medicamentos, excesso de demanda
no agendamento de exames de imagens; além do péssimo estado de
conservação física dos prédios, instalações e mobiliário.
Assim, a adoção de medidas saneadoras sugere a priorização das emergências
para diminuir em curto espaço de tempo essa situação, através inclusive de
parcerias com as Clínicas Particulares de nossa cidade e ações como:




Implantação de um AME +;
Médicos especialistas;
Exames mais rápidos

Turismo
Precisamos resgatar a denominação de “Guarujá: A Pérola da Atlântico”, rica
em belezas naturais e que acolhe turistas e veranistas com respeito, conforto,
segurança e mobilidade, proporcionando um turismo e lazer durante todo o ano.
Praias limpas, calçadões bem projetados e cuidados, iluminação de toda a orla,
rede hoteleira e gastronômica ativa e valorizada.






Turismo o Ano Todo;
Centro de Eventos;
Calendário e Roteiro Turístico;
Capacitação Profissional em Turismo;
Geração de Empregos e Renda.

Empregos
O desemprego cresce a cada dia no país e em nossa cidade que não consegue
oferecer oportunidades de empregos aos jovens, e a redução das atividades
econômicas.



Incentivos à implantação de Novas Empresas e às Empresas Existentes;
Estímulos ao Microempreendedor, ao Programa Primeiro Emprego e ao
Jovem Aprendiz;



Capacitação ao mercado de trabalho no Turismo, Porto, Comércio e
Prestação de Serviços.

Iluminação Pública Total
Como é possível se falar em segurança com praças, ruas e orla das praias com
iluminação precária e até totalmente “às escuras”?
Assim em respeito à nossa cidade e às pessoas que precisam ter uma
convivência harmoniosa e segura nesses espaços públicos, impõe-se a
aplicação de um amplo Programa Prioritário de “Iluminação Total”.





Iluminação Pública Total;
Orla e Praias 100% Iluminadas;
Reforço e Manutenção da Iluminação Existente;
100% de Iluminação das Ruas e Praças.

Ônibus
A população clama por um transporte coletivo de qualidade com ônibus
confortáveis, que não demore muito como ocorre nos dias de hoje.
Ninguém suporta mais ônibus lotados e passagem cara, por isso é preciso
intervenções saneadoras na questão da Mobilidade Urbana e a fiscalização da
prefeitura e da população.





Preço Justo;
Rápidos e Confortáveis;
Menor Tempo de Espera;
Fiscalização Rígida e Online;

Segurança
A sensação de insegurança em que vivemos no dia-a-dia , motivada pela
elevação das ocorrências de furtos, assaltos, tráfico de drogas e distúrbios em
eventos públicos, exige ações diretas, investimentos e aplicação de uma política
de Segurança Pública integrada a outras áreas da Administração Pública como

a Social, Habitação, Esportes, Desenvolvimento Econômico, etc.
podemos destacar ações de priorização como:





Assim,

Guarda-Municipal Fortemente Armada;
Vigilância Total;
Bases Fixas e Bases Móveis;
100% de Monitoramento das Praias, Ruas e Praças.

Finanças – Cortes e Gastos
Mesmo com um dos impostos mais caros do Brasil, o Guarujá não tem
conseguido atender as necessidades básicas da cidade, consequência de um
Modelo Administrativo e Financeiro viciado e nefasto, onde se gasta mais do que
se arrecada, com excesso de Secretarias, excesso de Cargos Comissionados e
descontrole nos contratos sem compromisso com as prioridades.
Esta situação de descontrole administrativo e financeiro impõe medidas
contundentes e de enfrentamento:





Revisão de contratos e de custos;
Redução de secretarias;
Redução de cargos comissionados;
Renegociação da dívida pública;

Regionais
A população reclama por melhorias na zeladoria dos bairros, das praças e orla
das praias; problemas com buracos nas vias públicas, mato nas praças,
entupimento de bueiros, falta de limpeza dos canais, etc, representam um
desrespeito para quem paga em dia seus impostos e não aceita conviver com
uma cidade suja e abandonada pelo Poder Público.
A criação de regionais nos bairros representa a descentralização do poder,
colocando a administração municipal em contato direto com os moradores:





Manutenção de Ruas e Praça;
Pessoal, Equipamentos e Materiais;
Zeladores Voluntários;
Frente de trabalho (Aumento e incentivo).

Coordenadoria Regional – Vicente de Carvalho

O destino de Vicente de Carvalho representa hoje praticamente uma cidade, pela
sua população e potencial econômico do Comércio, Porto e Serviços; sendo que
no passado era administrado até por uma sub-prefeitura e recentemente por uma
“Coordenadoria Regional”, que foi inexplicavelmente fechada, relegando a
população de Vicente de Carvalho/Itapema ao esquecimento e como afirma a
população: “Viraram as costas para o Itapema”.
“Assim, em respeito e atenção à população propomos a reabertura da
Coordenadoria Regional de Vicente de Carvalho”, com independente estrutura
administrativa e operacional de modo a possibilitar a reintegração e participação
da população nas decisões administrativas da cidade.




Coordenadoria regional de Vicente de Carvalho/Itapema;
Reabertura da Coordenadoria Regional de Vicente de Carvalho/Itapema;
Respeito e atenção à população;

Educação
Somente com uma educação de alta qualidade com planejamento, base de
pedagógica, infraestrutura e investimentos.






Melhoria nos índices de educação;
Melhoria na merenda escolar;
Implementação da ETEC e de FATEC;
Incentivos a instalação de novos campus universitários;
Valorização dos profissionais de educação.

Animais
A população de animais abandonados nas ruas de nossa cidade tem aumentado
muito e o serviço de castração oferecido pelas administrações ao longo dos
últimos anos tem se mostrado insuficiente.
As campanhas para “adoção de animais” também são pontuais e carecem de
infraestrutura e continuidade; além da falta de programas de conscientização
junto à população sobre a “adoção responsável de animais”.
Assim, torna-se necessário a adoção de programas e ações sensíveis a causa
animal:



Proteção animal;
Adoção responsável de animais/ campanhas;





Castração de animais/ castra-móvel;
Revitalização do canil municipal
Parcerias com entidades de proteção animal;

Esportes
O esporte como mecanismos de socialização e integração social pela
valorização da disciplina na sua prática, no aprimoramento da forma física, do
equilíbrio nos hábitos da alimentação e no respeito à convivência social entre as
pessoas desde a infância até a juventude e fase adulta, possibilitará a formação
de uma (?)





Esporte nos bairros;
A socialização pelo esporte: Construção de centros esportivos nos
bairros;
Construção de novos centros comunitários;
Implantação de escolinhas de esportes;

Creches
Faltam pelo menos 2.000 vagas em creches. As mães precisam ter tranquilidade
para trabalhar enquanto seus filhos são atendidos em creches bem equipadas
com instalações modernas e com pessoal especializado.




Novas Unidades;
Parcerias com empresas e entidades;
+ Creches conveniadas.

