
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 55 

COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA 

POR UMA GUARAREMA PARA OS GUARAREMENSES 

PROPOSTAS SÉRIAS PARA MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO 

RENOVAR PARA GUARAREMA AVANÇAR 

 

Além de manter em funcionamento os bons programas, projetos, conquistas e rotinas, 

presentes no Governo Atual, o PSD 55 descreve a seguir as propostas e ideias contidas 

em seu plano de governo para renovar e avançar: 

              

ADMINISTRAÇÃO 

 

Criar e Gerir uma Secretaria Municipal, na região Norte de Guararema, evitando 

deslocamentos desnecessários dos moradores, para o protocolo de diversos serviços e 

demandas dos guararemenses dos bairros: Colônia, Jardim Dulce, Batistela (antigo 

Galeto), Parateí, Fukushima, Jardim Luiza e Chácaras Guanabara;  

 

Maior e melhor divulgação das atividades, eventos e rotinas de todas as áreas da 

municipalidade, para o alcance de toda a população; 

 

Limpeza e roçada organizada por um calendário anual, com equipes prontas para cada 

região, evitando o crescimento do mato em ruas e calçadas.  Com a secretaria municipal, 

as equipes da zona norte partiriam do pátio da secretaria, evitando grande deslocamentos 

e economia de combustível; 

 

Criação de uma área específica para eventos, com estrutura apropriada, para diversas 

finalidades das atividades municipais; 

 

Organização de local próprio para os comerciantes com carrinhos de lanche entre outros.  

Alterar a lei que limita essa modalidade comercial; 

 



Asfaltamento de qualidade de diversas vias no município, exemplos: Estrada Municipal 

Romeu Tanganelli, Estrada da Lagoa Nova, Estrada Municipal Takamori e algumas vias 

dos bairros do Itapeti e da Freguesia da Escada; 

 

Cuidar do nosso patrimônio histórico municipal, das construções do início do século XX, 

constantemente danificadas e suprimidas. Possibilitar o tombamento das fachadas ainda 

existentes na rua 19 de setembro;  

 

Permitir que comerciantes possam usar o espaço Boulevard Major Paula Lopes, 

colocando de maneira organizada mesas e cadeiras no calçadão, contribuindo para o 

comércio local e para o lazer dos guararemenses; 

 

Criação de Feira noturna, possibilitando ao munícipe que trabalha até tarde, ou não 

consegue frequentar a feira no horário habitual. Inclusive estimulando a venda alimentos 

rápidos (lanches e porções), devidamente adaptados aos novos tempos, permitindo ao 

cidadão frequentar esse ambiente com sua família, além da criação de novos empregos; 

 

                   

         PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Criação de oficinas específicas para pessoas com deficiência, para que eles possam 

produzir artesanato entre outros. Possibilitar a comercialização desses produtos, 

revertendo renda para os cidadãos envolvidos nesse projeto; 

 

Equoterapia, através de parceria com os haras locais. Criar e incluir esse importante 

programa de Fisioterapia e Inclusão para as pessoas com deficiência; 

 

Aumentar a cobertura de serviços e a faixa etária da Escola Municipal especializada para 

pessoas com deficiência; 

 

 

 

 

 



BEM ESTAR ANIMAL 

 

Aperfeiçoar e ampliar as ações do Centro de Controle de Zoonoses Municipal; 

 

Nos dias atuais, quando perdemos um Pet, não sabemos como agir em tal situação, para 

isso iremos criar o Crematório municipal de animais, possibilitando dignidade na 

despedida de nossos amigos Pets; 

 

Políticas Públicas para os animais domésticos soltos nas ruas (revirando os lixos) e a 

disseminação das zoonoses; 

 

Maior e melhor divulgação do calendário de vacinas para os Pets; 

 

Castra móvel: criação de uma unidade móvel que percorrerá todo o município castrando 

os Pets dos Guararemenses, obedecendo uma agenda pública de atendimento; 

 

Clínica veterinária municipal: para o atendimento clínico dos Pets dos guararemenses; 

 

Melhor fiscalização em relação a lei dos fogos de artifícios com estampido, inclusive aos 

fins de semana; 

 

 

SAÚDE 

 

Contratar por meio de concurso público mais especialidades médicas, como exemplo: 

Oftalmologista, Neurologista, Geriatra (3ª idade), principalmente Endocrinologista para 

atender os guararemenses com Hipertensão e Diabetes (entre outras), utilizando as 

instalações do CESAP; 

 

Aparelhar o CESAP com Mamógrafo, Raios-X, Eco cardiograma, Ultrassom entre outros 

exames. Evitando-se assim o transtorno do guararemense, que sai de madrugada de casa, 



para os exames realizados em toda região metropolitana, retornando no fim do dia. Além 

de melhorar e antecipar o diagnóstico de muitas enfermidades e da economia no 

transporte de pacientes; 

 

Humanizar cada vez mais o sistema de atendimento ao Munícipe, na recepção das 

Unidades Municipais de Saúde; 

 

Guararema tem um imenso território e uma população pequena e mal distribuída pelo 

município, condições ideais para a implantação do Programa Médico da Família, 

atualmente ESF Estratégia da Saúde da Família. Acreditamos na mudança do foco na 

Saúde Pública, tornando a prevenção rotina, promovendo Saúde, diminuindo as doenças 

gradativamente;  

Para os pacientes que utilizam os mesmos medicamentos para o tratamento de 

enfermidades como Hipertensão, Diabetes entre outras, implantar a entrega em domicílio 

dos remédios, especialmente para os idosos incapacitados e os acamados; 

UBS (posto de Saúde) funcionando até às 22hs, (criação de um terceiro turno), facilitando 

o trabalhador e consequentemente desafogando a Santa Casa; 

Revisão da distribuição dos pacientes para as UBS. Exemplo: Hoje em dia os moradores 

do bairro da Cerejeira, tem que se deslocar até a UBS Lambari para seus atendimentos 

clínicos, a partir de 2021 esses munícipes passarão a serem atendidos no CESAP; 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Criação de Eco Pontos, para o descarte de inservíveis (eletroeletrônicos, restos de 

construção civil, sofás, armários entre outros) e através de uma usina de reciclagem, 

reprocessar esses materiais e fazer o devido encaminhamento dos que não forem 

reaproveitados; 

 

Realizar campanhas preventivas contra as terríveis queimadas durante o inverno;  

 

Incentivar e regrar o uso de aceiros nos terrenos públicos e privados, diminuindo-se a 

propagação do fogo na época seca do Inverno; 



 

Instituir e executar projeto de reflorestamento das áreas de morros degradados, 

incentivando proprietários e envolvendo as ONG’s desse setor; 

 

Guararema possui duas estações de Tratamento de Esgoto, porém a coleta do esgoto não 

atinge boa parte da população, que utiliza fossas ou ligações clandestinas na rede de coleta 

da chuva, que desaguam no Rio Paraíba, no Rio Parateí e outros como o Antinha. Gerir e 

lutar frente ao Estado, a implantação de amplo projeto de coleta dos efluentes para seus 

devidos tratamentos; 

 

Inserir o programa de prevenção a violência doméstica nas políticas públicas da 

Assistência Social, e um Programa educacional de resistência às drogas, em parceria com 

o Estado com circulação de Base móvel da Polícia Militar, entre os bairros com policiais 

treinados abordando a população, falando sobre os temas; 

 

 

 

TURISMO 

 

 O caminho do Turismo para o desenvolvimento sustentável de Guararema é uma 

realidade, porém devemos evitar o turismo de massa, e implantar vários eventos e projetos 

distribuídos por todo o ano para incentivar o turismo de qualidade e como consequência 

fortalecer o comércio e a criação de mais empregos; 

Criação da Guarda Mirim, importante instrumento de auxílio ao turismo e informações 

gerais, dando oportunidade do primeiro emprego para os guararemenses; 

Criar bolsões em locais adequados para que os turistas possam deixar seus carros, e a 

criação de uma linha de ônibus especial para levar os turistas até o Centro (ida e volta), 

especialmente para o evento Cidade Natal; 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO 

 

Educação complementar para os jovens, com cursos técnicos profissionalizantes que 

sejam compatíveis com o mercado da indústria, comércio e serviços de Guararema, 

possibilitando a inserção do guararemense no mercado de trabalho local; 

 

Gestão frente ao Estado no quesito educação pública do ensino médio de Guararema, com 

relação à estrutura física das escolas, a violência e outros problemas enfrentados por 

nossos jovens;  

 

Criação do Projeto Sons que transformam, instituindo a Musicalização Infantil no turno 

da jornada escolar, e a Formação de uma Banda Sinfônica no contra turno escolar; 

 

Curso de libras para os alunos das escolas municipais; 

 

 

ESPORTES 

 

Estímulo e estrutura adequada para prática de esporte específico (foco em uma 

modalidade olímpica, para todas as idades), fazendo desse esporte uma referência na 

prática e na representação do município nos eventos municipais e regionais. 

Acompanhamento desde o início da prática desportiva na tenra idade até a terceira idade; 

 

Criar na pista de Skate um espaço de interação esporte e cultura para todos; 

Construir quadra poliesportiva coberta no bairro do Itapema; 

Cobertura da quadra poliesportiva do Vale dos Eucaliptos; 

Playground e aparelhos de ginástica ao ar livre no bairro de Luiz Carlos, (na rua Antônio 

de Paula); 

Playground e aparelhos de ginástica ao ar livre no bairro da Ponte Alta; 

 

 



SOCIAL 

 

Ampliar os serviços do CAP (Centro de Apoio Psicossocial), e criar o CAP 

TRANSTORNO e o  CAP Álcool e Drogas;  

Melhorar e aperfeiçoar as oficinas de formação existentes para maior inclusão social e 

profissional, dos guararemenses menos favorecidos; 

Estimular, treinar e incentivar a participação popular apartidária, nos diversos Conselhos 

Municipais instituídos na cidade; 

 

MOBILIDADE URBANA 

 

Tarifa zero para o guararemense que utiliza o transporte público; 

 

Melhoria no transporte público com horários fixos que não mudem de acordo com o 

calendário escolar.  Maior divulgação dos horários pela Internet (Sites e Redes Sociais); 

Fazer gestão frente ao contrato de transporte público para diminuir as dificuldades 

enfrentadas no cotidiano dos cidadãos guararemenses; 

 

 

 

CULTURA e LAZER 

 

Aperfeiçoar e ampliar, para os bairros, as oficinas culturais existentes; 

Retomar as “gincanas”, para entretenimento dos guararemenses, envolvendo os jovens, 

para exercer a sociabilização e a cidadania;  

 

Reabertura do Teatro Municipal (reforma), e estímulo a prática teatral no município; e 

quando não estiver em uso "cultural", o Teatro, abrir esse espaço para palestras de 

empresas, igrejas, secretarias, entre outros eventos e representações sociais; 

 

Projeto cultural nas praças. Projeto itinerante para promover artes nesses espaços: música, 

teatro, exposições de arte entre outros (envolver todos os bairros do município, com 

artistas da cidade); 



 

Criar eventos noturnos no vilarejo de Luiz Carlos, promovendo o comércio local, a cultura 

e o lazer do munícipe; 

 

Criar festivais de música com os músicos locais, propiciando cultura e lazer para os 

guararemeneses; 

 

 

 

 

EMPREGOS 

 

Através de formação e qualificação profissional e com ajustes na mobilidade 

urbana(transporte), utilizando-se da estrutura da municipalidade já existente, aumentar o 

percentual de guararemenses trabalhando nas empresas com sede em Guararema, 

especialmente aquelas localizadas na região Norte; 

 

Condomínio Industrial, a municipalidade criaria esse espaço e estimularia pequenas e 

médias empresas a atuarem em condomínio, diminuindo as despesas e favorecendo a 

logística entre outras vantagens e criando mais empregos para os guararemenses; 

 

O bairro da Ponte Alta, (Estrada Antônio Donizete Leite) necessita do aperfeiçoamento 

da  rotatória (asfaltamento e sinalização, pois ali, o fluxo de carretas é constante, e 

também adequar o espaço comercial que lá está surgindo através da construção de uma 

estrutura simples, (madeira tratada) em forma de quiosque. Os moradores e os turistas 

irão ter um espaço adequado para comercializar os produtos ofertados. Aos fins de 

semana além de poder comprar legumes, verduras e frutas os cidadãos terão oportunidade 

de comprar mais produtos, como caldo de cana e pastel, agregando valor na região, 

evitando deslocamentos, além de gerar empregos; 

 

 

 

 



AGRICULTURA 

 

Reabertura do "mercadão", Mercado Municipal de Guararema, localizado no calçadão 

(Boulevard Major Paula Lopes) no centro dividi-lo por setores e dar prioridade aos 

empreendedores de todo município; 

Incentivar a agricultura familiar, fornecendo subsídios, por meio de maquinário e 

treinamento adequado. Possibilitar o comércio de frutas, verduras e legumes desses 

produtores na feira de Guararema e na Feira Noturna; 

Fomentar e ampliar a feira dos produtores rurais da cidade; 

 

 

FUNCIONALISMO 

 

Cumprir o plano de carreira do servidor municipal, aplicando principalmente a 

progressão, elevando de um nível para outro, conforme dispõe a Lei; 

 

Valorizar o funcionalismo, mola mestra de um governo eficaz, através de formação, 

estímulo e boas condições de trabalho; 

 

Estabelecer um claro critério de seleção para as vagas de Estágio na prefeitura, criando-

se um processo seletivo, estabelecendo transparência e o correto direcionamento do 

candidato à função requerida; 

 

SEGURANÇA 

 

Manter e ampliar o monitoramento de câmeras do município, alcançando bairros da zona 

Sul e Cerejeira; 

Aumentar a frequência das rondas policiais nos bairros distantes do Centro; 

 

 

HABITAÇÃO 



 

Projetos de Moradia Popular, através da iniciativa municipal, e de convênios com o 

Estado e a União. Um exemplo são áreas abandonadas no bairro da Cerejeira que 

poderiam se transformar em áreas de moradia dos trabalhadores rurais daquela região; 

 

E finalmente criar uma linha direta de comunicação com o prefeito, para receber as 

demandas e necessidades em tempo real, estando sempre próximo à população e 

trabalhando preferencialmente pelo Guararemense, nosso maior patrimônio. 

 

 

 

 

O plano de governo foi construído em boa parte durante a pré campanha e continua sendo 

desenvolvido, portanto está sujeito a alterações no decorrer dos dias. 

 

 

 

 

 

 

 


