
Plano de Governo 

Guararema sustentável e com justiça social 

 

 

• Saúde  

 

Hospital Escola 

Gestão junto ao governo do estado e universidade (UNESP) para que possamos dotar o nosso 

tão sonhado hospital de equipamentos e equipes médicas. 

 

Pronto Socorro Zona Norte  24 horas 

Construção de prédio e aquisição de equipamentos para funcionamento de um P.S 24 horas na 

região Norte de Guararema. (Parceria com as concessionárias das rodovias e empresas do 

nosso parque industrial) 

 

Unidade Básica de Atendimento UBS – Dozinho Leite 

Construção e gestão conjunta de uma unidade básica de saúde na região sul de Guararema, 

Dozinho Leite. A ideia é uma parceria intermunicipal e com apoio dos governos estadual e 

federal, assim atenderá todos os cidadãos guararemenses e santa-branquenses. 

 

Apoio a OSS – Santa Casa de Misericórdia de Guararema 

 

Ampliação do convenio com a CREMASU (SAMU) e construção de nova base na UBS – Lambari 

 

Ampliação do atendimento de especialidades no CESAP e UBS’s  

 

Ampliação no atendimento do CAPS I 

 

Criação do Laboratório Municipal de Analises Clinicas 

 

Modernização do sistema de saúde 

 



Ampliação da farmácia e inclusão de medicamentos de alto custo 

 

Novos horários de atendimento nas unidades de saúde 

Com atendimento noturno e aos sábados 

 

• Saúde animal 

Hospital Municipal Veterinário (Pequenos animais) 

Aquisição de uma unidade Castra-móvel  

Cadastro e microchip  

Nova Zoonoses 

Apoio e parcerias e eventos com as ONG’s  

 

 

•  Educação 

 

Total apoio as nossas Escolas Municipais, ouvindo as sugestões dos conselhos escolares, pais, 

professores, funcionários e amigos da escola. 

 

Universidade Municipal 

Criação de uma Universidade Municipal 

Escola Técnica de Guararema na Zona Norte 

Parceria com as escolas particulares para cursos rápidos de inserção ao mercado de trabalho 

Convênios e parcerias com as escolas técnicas de Guararema e região 

 

Novas Creches 

Luís Carlos 

Vale dos Eucaliptos 

Guanabara 

Nova Escola no Itapeti 

Nova Escola – Dozinho Leite (intermunicipal) 

Construção e gestão conjunta com o município de Santa Branca para dar oportunidades aos 

pequenos cidadãos guararemenses e santa-branquenses. 



Nova Escola – Jardim Costão – Santa Branca (Intermunicipal)  

Construção e gestão conjunta com o município de Santa Branca para dar oportunidades aos 

pequenos cidadãos guararemenses e santa-branquenses. 

Dentro desta proposta está a construção em anexo da UBS – Unidade Básica de Saúde. Neste 

caso no território de Santa Branca e no caso da região do Dozinho Leite será a mesma 

construção no território de Guararema.  

 

 

• Regularização de casas e terrenos 

Regularização das construções existentes, terrenos para que todos tenham os documentos e 

assim poder viver como cidadão de verdade. Sem ser marginalizado. Todos terão suas 

escrituras. 

 

• IPTU Verde 

Criar o IPTU Verde, onde todas as propriedades terão desconto progressivo de acordo com os 

benefícios e preservação da natureza. Quem tem mata não paga! Recebe!  

 

• App Guararema – Um clube de vantagens para os guararemenses! 

Parceria com a associação comercial - Toda vez que qualquer cidadão fizer uma compra de 

objetos e ou serviços ele ganhará um bônus e esse bônus valerá para descontos na linha 

municipal de transportes, cinemas, passeios e eventos promovidos e ou apoiados pela 

prefeitura. Assim iremos gerar mais emprego e mais renda! 

 

• Criação do Distrito da Zona Norte 

Um sonho para os moradores! Guararema passou a ser Comarca em 2016 e a partir daí tem 

mais autonomia e vantagens. Uma dessas vantagens é a criação de Distrito, ou uma 

subprefeitura, isso quer dizer que todos os serviços que os moradores tem que fazer na região 

da cidade poderá ser feito nesta unidade.  E ainda sendo Distrito tem mais força, pois é uma 

união dos bairros da região norte e assim ficará mais fácil para conquistar as melhorias mais 

rapidamente e a tão sonhada base da Policia Militar. 

 

 

 

• Saneamento Básico 

 

Aplicação do Plano Municipal de saneamento básico 



- Reservatório, rede de distribuição, captação e tratamento de esgoto em todos os 

bairros de Guararema. 

 

• Esportes e Lazer  

 

Reforma e adequação das praças esportivas 

Cobertura de todas as quadras 

Arquibancadas cobertas nos estádios 

Iluminação dos estádios 

Incentivo e parcerias com clubes e entidades esportivas de Guararema, com 

fornecimento de uniformes e material necessários para a prática esportiva 

Campeonatos e torneios municipal e regional 

Aulas de esportes em todas as praças esportivas 

Composição de equipes para representar a nossa cidade em todas modalidades 

esportivas. 

Participação nos jogos regionais e abertos 

Construção de centro de esportes aquáticos 

Construção de centro de danças e ginastica rítmica  

Apoio a realização da tradicional Corrida de boias 

 

 

• Cultura 

 

Plano Municipal de Cultura 

Fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura 

Criação do Festival de Danças  

Criação do Festival de Música de Guararema 

Incentivo aos grupos e artistas de Guararema 

Café Cultural Mensal  

Escola de artes 

Fortalecimento e incentivo as Bandas e Fanfarras 

Criação de orquestra municipal 

Criação do Conservatório Municipal 

Reforma e adequação do Teatro Municipal 

Reforma do Mercado Municipal 

Incentivo à preservação do patrimônio histórico municipal 

Incentivo e criação de grupos, tais como Moçambique, Folias de reis, São Gonçalo, 

Cavalhada, entre outros. 

Total apoio à todas as manifestações culturais e religiosas 

Criação do Festival de Inverno 

Criação do Festival de Verão. 

 

• Administração 

 

Criação do Distrito Zona Norte 

Novo paço municipal 

Restruturação da administração 

- Menos secretarias 



- Menos comissionados 

- Mais concursados 

Plano de carreira do funcionário publico 

• Agricultura 

 

Criação do Mercadão Municipal 

Criação do Mercadão das Flores 

Festival de Flores e Orquídeas 

Festival da Cachaça 

Festival do Artesanato 

Criação de uma incubadora – Agro industrial para incentivo aos produtores 

agrícolas 

Criação da Casa de Farinha (Beneficiamento) 

Cobertura do Centro de Eventos Professora Luana Bernardo (Nogueira) 

E Jean Carlos (Paratei) para realização das festas e eventos e das feiras livres, 

inclusive noturna. 

Incentivo aos produtores com parcerias de maquinas e equipamentos  

Isenção de impostos e taxas 

Criação do selo Guararema  

 

• Mobilidade Urbana e Transportes 

 

Reforma e adequação das calçadas 

Criação de Ciclofaixas e Ciclovias 

Mais bicicletários 

Nova logística de transporte público municipal 

- Vans em todos bairros com vários horários 

- Ônibus nas linhas principais com vários horários  

Abertura de novas estradas 

Construção de uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul 

Gestão junto ao governo para a criação de três Rodovias  

- Guararema – Santa Isabel 

- Guararema – Salesópolis 

- Guararema - Biritiba Mirim 

 

Calçamentos nas principais estradas de Guararema 

- Estrada Antonio Donizeti Leite 

- Estrada da Lagoa Nova 

- Estrada das Brotas 

- Estrada Romeu Tanganelli 

- Estrada Tomé Antonio e José Benedito dos Santos (Itapeti) 

- Estrada do Serrote 

- Estrada do Lago 

 

• Assistência Social 

 

Ampliação dos serviços dos CRAS 

Melhoria e adequação do Centro do Idoso com mais atividades 



Criação da Vila Feliz – Um conjunto habitacional especial e dedicada aos nossos 

idosos, com apartamentos térreos de casal e solteiros.  

- Refeitórios 

Salão de festas 

Piscinas  

Atividades esportivas e culturais 

Enfermaria (24 horas) 

E a Creche da Melhor Idade. 

 

Atendimento humanizado às famílias carentes 

Criação de um albergue 

 

• Habitação 

 

Criação de loteamentos populares 

Construção de casas e pequenos conjuntos habitacionais  

Fornecimento de planta e assessoria 

Regularização fundiária  

 

• Meio Ambiente 

 

Ampliar a atuação da Cooperativa de Reciclagem 

Criar uma recicladora de entulhos 

Criar e horta incentivar as hortas comunitárias 

Criar o IPTU Verde para acabar com as queimadas e desmatamentos 

Seguir as políticas públicas do meio ambiente 

 

 

 

Seguir o Plano Diretor de Guararema, de acordo com a LEI COMPLEMENTAR 

número 3174 de 21 de Dezembro de 2016. E ainda os demais planos setorial 

aprovados para o período. 

 

O plano de governo poderá sofrer alteração de acordos com as leis municipal e 

com o amento e diminuição do orçamento municipal. 

 

Partido Trabalhista Brasileiro, setembro de 2020. 

 

 

 


