PLANO DE GOVERNO
FERNANDÃO PREFEITO VICE VANDERLEY
COMPROMISSO PARA O ESPORTE
 Criação do conselho municipal de esporte.
 Construção de Ciclovias com o objetivo de incentivar a
pratica esportiva.
 Criar um programa de Esporte no Bairro, para levar
atividades esportivas aos vários bairros da cidade.
 Recuperação das unidades esportivas existentes e
criação de novas unidades e espaços.
 Oferecer escolinhas esportivas no centro e nos
bairros.
 Criar um programa de incentivo para esportistas que
representarem a cidade em outros municípios.
 Reforma das academias ao ar livre existentes e
implantação de novas.

COMPROMISSO PARA A CULTURA
 Implantação de oficinas culturais nos bairros,
utilizando espaços ociosos.
 Incentivo às atividades de cultura local. Festividades
e ações tradicionais da cidade.
 Apoiar a criação de uma rádio comunitária.

COMPROMISSO COM O TRANSPORTE COLETIVO
 Buscar com a EMTU, a criação e ampliação das linhas
existentes entre São Lourenço da Serra e São Paulo.
 Efetuar melhoria nos pontos de ônibus existentes.
 Implantação de paneis de informação nos pontos de
ônibus.
 Melhoria e ampliação do ônibus circular municipal.

COMPROMISSO PARA O MEIO AMBIENTE
 Criação de um parque ecológico municipal.
 Pleitear junto ao Governo do Estado, mais benefícios
compensatórios ao município, por estarmos em área de
proteção e recuperação de mananciais.
 Coleta seletiva com lixeiras e caminhões apropriados.






Despoluição, limpeza e conservação do Rio São
Lourenço, de córregos e nascentes.
Ampliação do saneamento básico.
Implantação de um programa de conscientização
ambiental nas escolas.
Regularização fundiária através do programa CIDADE
LEGAL, do Governo do Estado.

COMPROMISSO PARA O TURISMO
 Transformar São Lourenço da Serra em Município de
Interesse Turístico, de forma a receber investimentos
para ampliação do turismo municipal.
 Organização de um calendário permanente das
festividades municipais.
 Promover, apoiar e divulgar eventos de ciclismo,
motocross, jipeiros, romarias e festas religiosas,
além de outros, que possam promover o turismo em nosso
município.
 Implantação de uma unidade de informações turísticas
na entrada da cidade.
 Criação de um site especial para divulgação do turismo
e dos atrativos da cidade.
 Implantação de sinalização turística na cidade.

COMPROMISSO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
 Reativação do CONSEG, conselho de segurança pública.
 Implantação de monitoramento através de câmeras de
segurança em pontos estratégicos.
 Defender a ampliação do efetivo municipal da Polícia
Militar.
 Reativação e ampliação da defesa civil municipal.

COMPROMISSO PARA SAÚDE
 Aumento do quadro de médicos no pronto atendimento.
 Aquisição de novos equipamentos para saúde dentre
eles, novas ambulância, aparelho de raio-x, vans para
transporte ambulatorial.
 Ampliar a estrutura de atendimento da SAMU.
 Ampliar o Centro de Especialidades João da Luz,
oferecendo mais especialidades e melhor atendimento.















Ampliação das especialidades medicas que atendem o
município.
Implantação de programas visando a saúde da mulher.
Ampliação do programa Saúde da Família nos bairros.
Reforma e ampliação das Unidades de Saúde Básica nos
bairros e no centro.
Reformulação da Farmácia Popular para melhor
atendimento a população.
Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas.
Em conjunto com os municípios da região, fazer
parceria para a criação de um laboratório regional de
exames médicos, de forma a ampliar a variedade de
exames oferecidos e a velocidade dos mesmos.
Retomada das Feiras de Saúde, com exames gratuitos e
preventivos para a população.
Implantação de uma unidade móvel de Odontologia para
atendimento nos bairros mais afastados.
Desenvolver ações objetivando o combate a zoonoses e
combate à dengue.
Ampliação do serviço de radiologia para 24 horas.
Reativação do programa de gestantes no município com
acompanhamento humanizado.

COMPROMISSO PARA A EDUCAÇÃO
 Implantação de cursos técnicos gratuitos com parceria
com instituições do padrão SENAI / SENAC.
 Garantir material escolar gratuito e de qualidade no
início do ano letivo.
 Reimplantação da ETEC no município de São Lourenço da
Serra, com uma variedade de novos cursos.
 Implantação do Programa de Tecnologia nas Escolas
Municipais, com lousas digitais, e equipamentos
tecnológicos para os alunos.
 Implantação de um curso municipal gratuito
preparatório para o ENEM.
 Melhoria do transporte escolar, com a aquisição de
novos ônibus.
 Melhoria da merenda escolar municipal, com um
acompanhamento nutricional mais rígido.
 Reativação da biblioteca municipal, mais tecnológica e
informatizada.
 Implantar Faculdade Gratuita no município.






Manutenção e melhorias para o Centro de Habilitação e
Reabilitação Dra. Cibele Pereira Soares (antigo Mata
Atlântica).
Liberação do 14º salário aos professores da rede
municipal.
Reforma e ampliação das escolas municipais.

COMPROMISSO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA
 Reativação do Banco do Povo municipal.
 Elaboração de leis de incentivo fiscal.
 Buscar parcerias com empresas de municípios vizinhos
para empregar munícipes da cidade.
 Criar uma cooperativa municipal de artesanato e
artigos naturais.
 Priorizar a aquisição dos hortifrútis da merenda
escolar, dos agricultores locais.
 Desenvolver uma política de consumo de produtos e
serviços local, iniciando pela administração
municipal.
 Desburocratizar a abertura de novas empresas no
município.
 Desenvolver uma oficina municipal de costura.
 Incentivar o programa meu primeiro emprego nas
empresas da cidade.

COMPROMISSO PARA O SOCIAL, JUVENTUDE, MULHER, MELHOR IDADE, PESSOAS
ESPECIAIS
 Garantir e ampliar o transporte universitário
gratuito.
 Reativação dos Centros de Inclusão Digital, com
espaços mais modernos para a população.
 Promoção de cursos especiais para promover a
independência financeira da mulher.
 Criação de um Centro de Atenção ao Idoso.
 Criar um programa de monitoria da saúde da melhor
idade.
 Implantação do Programa Turismo para Melhor Idade.
 Desenvolver programas integrados da melhor idade com a
cultura e esporte do município.




Construção de uma academia voltada para a Melhor
Idade.
Desenvolver um programa de acessibilidade dos espaços
públicos municipais e privados, para pessoa com
deficiência.

COMPROMISSOS VARIADOS
 Cria a nova cede da prefeitura no centro da cidade.
 Promover campanhas de castração de animais gratuitas
no município.
 Estabelecer novas medidas de proteção aos animais.
 Apoio a criação dos conselhos e associações de bairro.
 Fornecer internet gratuita sem fio, em locais de
grande aglomeração na cidade.
 Desenvolver plano de carreira para os servidores
municipais.
 Pavimentação de novas estradas e ruas do município, e
manutenção das existentes.
 Criação e reforma de praças e locais públicos.
 Aquisição equipamentos novos para manutenção das
estradas. Caminhões, maquinas, tratores e outros.
 Implantar iluminação pública em vias e estradas.

