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Introdução

Esse plano de governo é idealizado pelos integrantes do
diretório municipal do PDT Guararema, liderado pelo
presidente do partido Luis Antônio Aviles que compôs o
grupo “Projeto 2020”. Onde todos contribuem com a
criação de projetos administrativos em todas as áreas da
administração pública municipal.

São soluções diversas pensadas para dar continuidade
aos trabalhos realizados em nosso município e novas
soluções sustentáveis, alinhada com o futuro da nossa
região e com o crescimento do Brasil. Tudo pensado de
forma inteligente, estratégica e inovadora, pós cenário da
pandemia do COVID-19.

O conteúdo das propostas para a gestão 2021-2024 foi
estruturada e pensada pelo grupo “Projeto 2020”
juntamente com o candidato Horácio Vieira , que trouxe
todas as suas experiências e trajetória vivida em
Guararema, de quem nasceu e foi criado nesta terra, do
homem de campo que emprega e cria oportunidades de
trabalho aqui e auxilia a todos que dele depende.
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O Plano de Governo, tem como principal objetivo de
ampliar o desenvolvimento social criando maiores
oportunidades de trabalho, acesso a saúde, segurança e
educação. Serão parcerias público / privadas para as mais
diversas áreas de atuação da gestão pública, trazendo
mais eficiência e resultados.

Atualmente o principal foco é na área da saúde, onde há a
necessidade da conclusão das obras do hospital e para
isso fecharemos parcerias para a conclusão das obras
com universidades para residências e frentes de trabalho
entre outras.

A elaboração e execução de medidas sanitárias eficientes
para casos de pandemia como o COVID-19, isolando os
mais vulneráveis, protegendo a economia, trabalho e a
educação dos jovens.

Para a área de segurança, a ampliação do serviço de
monitoramento de imagem, a criação aplicativo de
registro de denúncias e gerenciamento de risco para
eventos na cidade.

A Educação, tem atenção voltada para cursos técnicos
profissionalizantes em parceria com SEBRAE, SENAI e
Instituições de ensino. Será criado também o acervo
histórico do município e o registro desta história para a
eternidade.
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A realização dos trabalhos estarão atreladas aos valores,
transparência, responsabilidade, honestidade, criatividade
e muito planejamento.

Princípios fundamentais para uma gestão forte e coesa,
comprometida com os cidadãos. Tudo será feito dentro
das legislações federais, estaduais e municipais,
respeitando o dinheiro público, promovendo a
sustentabilidade econômica e socioambiental.

Este Plano de Governo não é uma ideia imposta ou
acabada, ele é a premissa para uma nova gestão, e está
livre para receber contribuições de todos, principalmente
dos cidadãos que são os que mais desejam uma
Guararema maior.

Muitas medidas de médio e longo prazo dependem de
como estarão as contas públicas do município deixada
pela administração anterior, porém maioria de nossas
propostas são para investidores privados que enxergam
em nossa cidade um polo de distribuição de agronegócio,
fonte da estabilidade econômica do país e grande
geradora de empregos e oportunidades de negócio.
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Outra frente em potencial para nosso município e criar
polos de desenvolvimento industrial para indústria
automobilística, aero espacial e tecnologia.

Criaremos o plano diretor de desenvolvimento urbano,
permitindo a expansão da cidade de forma ordenada e
dentro de planejamentos de cidade “Smart” ou seja,
projetos voltados a construções totalmente sustentáveis
(energias renováveis, capitação de água e tratamento de
esgoto, entre outras).

Cidade 100% conectada, em parceria com as empresas de
internet, permitir acesso a internet em toda a cidade.
Sendo assim todos os serviços públicos poderão ser
acessados, facilitando a vida de todos e chegando a quem
precisa de forma rápida.

Essa conectividade permitirá o desenvolvimento de
aplicação da telemedicina, vídeo aulas, cursos,
pagamentos de impostos, itinerários de ônibus, consultas
médicas e etc. O que a pandemia do COVID-19 mostrou é
que a conectividade permite comodidade e velocidade
para nossas questões do dia-a-dia e Guararema tem todo
o potencial para ser uma referência nessa questão.

Essas medidas estão totalmente em consonância com a
realidade do nosso município e com a grande mudança
que passa o mundo após essa pandemia estaremos
preparados para desafios que possam se repetir no
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Pretendemos, também, fazer de cada servidor um agente
de mudança e esperamos que cada munícipe seja nosso
parceiro, nesse projeto de renovação tão sonhado por
muitos para Guararema.

Diante do exposto, reafirmamos que a nossa gestão será
pautada pela transparência e nossas ações serão
definidas pelas prioridades de cada segmento da
administração.
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− Implantar sistema de atendimento de agendamento rápido, medicina
especializada e telemedicina

− Finalização do Hospital Municipal
− Reforma e manutenção do sistema municipal de saúde
− Valorizar a humanização de atendimento
− Mutirão da saúde (Básica, Bucal, Hipertensão, Diabetes, Coração,

Cataratas e outras)
− Ampliação da Saúde Familiar, mapeando todos com maior

vulnerabilidade
− Programa “Fila Zero”, zerar toda a fila de exames e atendimento

especializado
− Reestruturação total da Vigilância Sanitária para ter o controle sobre

pandemias e reduzir os riscos de infecções em instalações públicas e
privadas de grande movimentação

− Avaliação para a criação das unidades básicas móveis, para atender as
comunidades mais distantes

SAÚDE

5

− Propor a reavaliação do plano de educação e pedagogia municipal
− Estabelecer um padrão de qualidade de ensino para a rede municipal
− Plano de assessoramento Pedagógico e formação continuada para

professores
− Projeto “Reforço”, professores aposentados voluntários para aulas on-

lines de reforço.
− Parceria Público / Privada de ensino, para atualização continua da

infraestrutura de informação das escolas municipais.
− Renovação da biblioteca municipal e a extensão a todas bibliotecas

escolares será administrada pela “Estação Literária” e criação do
projeto de “Audio book” e leitura inclusiva.

− Ampliar e melhorar o sistema de transporte escolar

EDUCAÇÃO
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− Criação de cursos preparatórios para vestibular
− Parceria com sistema “S” para cursos profissionalizantes
− Ampliação do acesso ao ensino para os alunos de Guararema
− Criação de mais creches em tempo integral
− Programa de alfabetização e profissionalização de adultos

− Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as
demais instituições de segurança existentes no município (Polícia
Militar e Polícia Civil)

− Aprimorar o programa de dependentes químicos
− Atuar com rigor no cumprimento do Estatuto da Criança e do

Adolescente, através do apoio ao Conselho Tutelar.
− Ampliação do monitoramento de imagem com integração a sistemas

particulares
− Desenvolver politica de segurança preventiva nos bairros e centros

comerciais
− Criar Conselho de Segurança Municipal, integrando representantes das

diversas organizações e instituições existentes no município
− Criação de disque denúncia municipal

SEGURANÇA PÚBLICA

EDUCAÇÃO
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HABITAÇÃO

OBRAS

TRANSPORTE E TRÂNSITO
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− Dar continuidade aos projetos existentes
− Ampliar o acesso ao programa para pessoas de baixa renda
- Atualização do plano de desenvolvimento urbano com foco em

projetos modernistas e sustentáveis.

− Priorizar a pavimentação das ruas, avenidas e estradas municipais na
rotas de itinerário de ônibus.

− Criar o planejamento e execução de proteção encostas, barreiras e
pontos de alagamentos de córregos.

− Criação do projeto de “revitalização de fechadas” comerciais e
residenciais para preservar o patrimônio municipal.

− Elaboração e desenvolvimento do sistema de Itinerário Inteligente,
com a localização dos ônibus e horário exato de chegar no ponto.

− Integração dos serviços de “perua escolar” ao sistema de transporte
público nos períodos ociosos.

− A EXCLUSÃO da zona de estacionamento rotativo no Centro da cidade.
− Implantação de faixas de pedestres elevadas em regiões de grande

movimentação e área escolar.
− Reestruturar os pontos de ônibus, instalando painéis informativos,

carregadores de celular e acesso a internet
− Palestras educativas e campanhas para diminuir os acidentes no

trânsito e vias públicas.
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INFRAESTRUTURA URBANA

SANEAMENTO BÁSICO
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− Melhorar a sinalização urbana.
− Disponibilizar acesso a internet grátis na cidade.
− Levar calçamento com acessibilidade em todos os bairros.
− Reavaliar o contrato de iluminação pública e manutenção (CIP).
− Recuperação e melhorias nas estradas municipais para o incentivo ao

ecoturismo e eco esporte.
− Criação de mais espaços de ginástica ao ar livre
− Plano de incentivo a energia renováveis.
− Implantação do sistema de coleta seletiva.
− Criação de ecoponto.
− Criação do polo de reciclagem de lixo.

− Viabilizar serviços de drenagem e manejo das águas pluviais
adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio.

− Elaborar e planejar uma política municipal de gestão e saneamento
ambiental.

− Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e criar condições para o
manejo dos resíduos sólidos.

− Avaliação e melhorarias os aterros sanitários.
− Incentivo a criação das fossas do tipo BET (Bio evaporação e

transpiração), projeto idealizado pela EMBRAPA para áreas Rurais.
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MEIO AMBIENTE
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– Revitalizar as praças e jardins do município.

– Promover campanhas de proteção ao meio ambiente e para o uso
racional dos recursos hídricos.

– Estimular a conservação dos espaços verdes na cidade, pelo projeto
“apadrinhamento” pela iniciativa privada.

– Recuperar e preservar os mananciais do município.

– Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água.

– Mobilizar a iniciativa privada e a sociedade civil para a recuperação de
áreas degradadas e nascentes.

– Estimular um modelo agroecológico de produção rural no município.

– Fomentar circuitos agroecológicas com a produção de produtos para o
agroturismo.

– Incentivar o reflorestamento de espécie nativas

– Preservação e reconstrução de brejos para o “Bicudinho do Brejo
Paulista”, ave em extinção que foi reencontrada no município.

– Facilitar o acesso a licenciamentos junto aos órgãos responsáveis.
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
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– Aplicação do Compliance governamental

– Simplificar métodos e ações que visem a agilidade e transparência da

informação pública, construindo um relacionamento duradouro e

confiável entre governo e cidadão..

– Garantir celeridade nas Licitações, contratos e compras.

– Otimizar os processos administrativos.

– Investir na capacitação e treinamento dos servidores municipais.

– Estudar e avaliar a realocação dos espaços usados pelos órgãos da

prefeitura.

– Ampliar as potencialidades dos colabores e aprimorar a compreensão

da função social do trabalho da Prefeitura Municipal.

– Valorizar os servidores públicos e rever o Plano de Cargos e Salários.

– Elaborar e desenvolver programas de atenção à saúde e segurança dos

servidores.

– Implementar programa de “orçamento participativo” para melhor

distribuir os investimentos em nosso município.

– Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e 
monitoramento permanentes dos órgãos da administração pública 
municipal.
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CIDADANIA

12

– Garantir apoio psicológico nas escolas.

– Instituir um cadastro único para acompanhamento de pessoas

assistidas pelos órgãos de assistência.

– Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços

existentes, com oferta de serviços e atividades de convivência,

incluindo atendimento específico aos que estão em situação de

vulnerabilidade.

– Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização

familiar quanto às suas necessidades e direitos.

– Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o

idoso.

– Incentivar a empregabilidade por parte das empresas locais aos

munícipes.

– Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento de

pessoas com deficiência, pelo poder público e pela iniciativa

privada.

– Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas

com deficiência.

– Aplicar o Estatuto das pessoas com deficiências e oportunizar sua

inclusão.
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CULTURA, ESPORTE E LAZER
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– Planejar calendário permanente de atividades culturais.

– Valorizar as manifestações culturais que expressam a diversidade, o

patrimônio e os recursos naturais.

– Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e na cidade.

– Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos

locais.

– Identificar os movimentos culturais e artísticos.

– Incentivar os talentos locais bem como o desenvolvimento de novos

talentos nas diversas áreas da cultura.

– Promover calendário de campeonatos esportivos.

– Utilizar espaços públicos para o desenvolvimento de aulas esporte e

lazer coletivos.

– Promover orientações sobre saúde e atividades físicas.

– Divulgar os locais turísticos da região.

– Criação do projeto “Fábrica de atletas”.
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GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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– Apresentar e dar maior publicidade às realizações da prefeitura.

– Criar propostas de marketing e divulgação das potencialidades do

município para atrair investidores.

– Criar um Serviço de protocolo para atendimento às necessidades

da população por meio digital.

– Orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão

orçamentária financeira e patrimonial dos órgãos da administração

com vistas a regular e racionalizar a utilização dos recursos e bens

públicos.

– Publicitar e dar transparência aos contratos de compras e de

serviços terceirizados.

– Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e

propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a

racionalização da execução das despesas e o aperfeiçoamento da

gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da

administração e também da implementação e da arrecadação das

receitas orçadas.
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JURÍDICO
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– Desenvolver atividades de consultoria e assessoramento jurídicos

ao munícipe em questões envolvendo o município.

– Representar o Município judicial e extra-judiciamente, recebendo

as citações, intimações e notificações judiciais dirigidas contra a

Prefeitura ou ao Município;

– Elaborar defesas e prestar informações ao Ministério Público e ao

Tribunal de Contas do Estado.

– Defender em juízo os interesses da Administração.

– Dar celeridade aos processos e procedimentos otimizando os 
prazos e demandas.

– Revisão das leis municipais, da legislação municipal visando 
adequar distorções que impedem o desenvolvimento da cidade.
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