
                                                              

 
                                                              

 

PLANO DE GOVERNO 2021 / 2024 

 

• CRIAÇÃO DE EMPREGOS, ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS E INVESTIMENTOS 

1. Aumentar incentivo às indústrias para gerar mais empregos; 

2. Implementação de polo digital, estimulando novos negócios em desenvolvimento 

tecnológico;  

3. Ações visando a retomada da economia afim de enfrentar a crise causada pela pandemia com 

geração de empregos, incentivo aos pequenos negócios, fortalecimento das cadeias produtivas 

do agronegócio; 

4. Fortalecer as Feiras Livres.  

 

• MOBILIDADE  

1. Plano de mobilidade urbana visando otimizar as vias principais do Município, facilitando o 

deslocamento dos moradores com maior fluidez e opção para evitar fluxo principalmente na 

área central, com ciclovias, sistema de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos, 

entre outras alternativas; 

2. Duplicação da ponte sobre o Rio Paraíba na Freguesia da Escada; 

3. Ligação entre os bairros Nogueira e D.Nizia, por meio de travessia (viaduto) sobre o Ribeirão 

Guararema e a ferrovia; 

4. Aperfeiçoar o sistema de transporte público municipal; 

5. Reurbanização da rua João Barbosa de Oliveira com implementação de ciclovia e passeio 

público.  

 

• SAÚDE 

 

1. Implementação do hospital com foco na melhoria constante do atendimento para prestação 

de diversos serviços de referência na unidade, afim de proporcionar gradativamente mais 

especialidades; 

2. Fortalecer o Setor de Controle Epidemiológico com foco em reduzir doenças com maior 

cobertura vacinal, campanhas preventivas e medidas de combate a transmissão de vírus e 

bactérias nocivas à população; 



                                                              

 
                                                              

 

3. Ampliar serviços da Unidades Básicas de Saúde com mais profissionais de saúde e horário 

estendido; 

4. Implantar UBS na área central com atendimento de clínica médica, pediatria, ginecologia e 

outros serviços para a população do centro e bairros adjacentes, conseguindo também com isso 

um fluxo melhor de atendimento no CESAP; 

5. Ampliar os serviços do CESAP e da CAPS com mais exames e especialidades; 

6. Implantar programa de entrega domiciliar de medicamentos para os pacientes em 

tratamento, evitando assim deslocamentos até as unidades; 

7. Agendamento online para exames, evitando filas e gerando mais comodidade para a 

população, inclusive com uso da telemedicina para especialidades;  

8. Melhoria do Setor de Zoonoses, com ampliação das campanhas da castração de animais.  

 

 

• EDUCAÇÃO 

1. Criar equipamento especial com sede modelo para atendimento das crianças e adolescentes 

especiais que pelos protocolos e legislações atuais não podem ser atendidos na EMEC; 

2. Ampliar número de vagas nas creches municipais em tempo integral e parcial, bem como de 

vagas nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental para acompanhar o crescimento 

da demanda, com a construção de novos prédios; 

3. Construção do CENFORPE – Centro de Formação de Profissionais da Educação, em área já 

adquirida pela Prefeitura; 

4. Fortalecer o sistema de ensino existente no Município, bem como ampliar o desempenho no 

IDEB e demais métodos de avaliação, e valorizar os profissionais da Educação; 

 

• SEGURANÇA 

1. Ampliar e reforçar o CSI abrangendo todos os bairros de Guararema com câmeras mais 

modernas, inclusive com foco patrimonial para zeladoria eletrônica das escolas e prédios 

públicos; 

2. Reforçar o efetivo e estrutura das Polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros no Município; 

3. Implantar sede própria da Cia. da Polícia Militar em área do município na entrada da cidade.  

 

• CULTURA 



                                                              

 
                                                              

 

1. Revitalização do Teatro e Mercadão Municipal; 

2. Criar Centro de Formação Musical; 

3. Fortalecer e ampliar as oficinas culturais e criar programa permanente de incentivos aos 

artistas; 

4. Aumentar o incentivo das Festas Regionais  

 

• SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

1. Estudar a introdução gradativa de veículos híbridos e/ou elétricos na frota municipal; 

2. Implantação do IPTU verde, incentivando assim a manter as Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs); 

3. Implantação do Horto Parque Florestal em área pertencente ao Município, para atividades 

educacionais, de lazer e convívio com a Natureza; 

4. Criação de Áreas de Proteção Ambiental (APAS) em morros com inclinação acima de 30% e 

com vegetação significativa, para proteção dos recursos naturais, flora e fauna; 

5. Adotar medidas de sustentabilidade ambiental, tais como energia fotovoltaica e 

reaproveitamento de água nos prédios públicos; 

6. Implantar a ISO 14000 em toda a Prefeitura para certificar e garantir as boas práticas de 

proteção ao meio ambiente; 

7. Criação de programa de proteção e repovoamento de peixes e espécies nativas no Rio Paraíba 

do Sul e Afluentes; 

8. Expansão da coleta seletiva por meio do cooperativismo para todos os bairros; 

 

• ESPORTE 

1. Construção de ginásio poliesportivo na região norte do Município; 

2. Iluminação do estádio municipal do bairro Ipiranga e cobertura da arquibancada; 

3. Fortalecer e ampliar as modalidades esportivas; 

4. Fortalecer campeonatos da cidade (corridas, campeonatos de futebol); 

5. Inclusão de pessoas com mobilidade reduzida no esporte.  

 

• ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 



                                                              

 
                                                              

 

1. Ampliar e modernizar as instalações do Centro do Idoso; 

2. Reformar o prédio do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, bem como ampliar a subvenção 

municipal; 

3. Implantar Centro Sócio Educativo no Bairro Nogueira, para atendimento de crianças e jovens, 

com foco especial nos conjuntos habitacionais; 

4. Fortalecer e ampliar o Programa de Regularização Fundiária Social; 

5. Implantação do POUPATEMPO em Guararema; 

6. Implantação do novo prédio do FÓRUM; 

7. Implementação de ações visando a questão de igualdade racial e de políticas para a mulher; 

 

• INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

1. Dar sequência ao Plano Municipal de Pavimentação para atender mais estradas vicinais; 

2. Fortalecer e dinamizar programa de melhorias de calçadas, drenagem, tapa buracos, entre 

outros serviços públicos; 

3. Criação de Centro de Serviços Públicos e Administrativos na Região Norte para aperfeiçoar a 

limpeza pública (varrição, roçada, coleta de lixo, manutenção de estradas etc) e agilizar questões 

administrativas, atendendo os bairros Cerejeira, Maracatu, Fukushima, Jd. Luiza, Guanabara, 

Lambari, Parateí, Jd. Dulce, Colônia, Anésio Borges, Balança e imediações para que não precisem 

se deslocar até o Centro; 

5. Fortalecer medidas de prevenção a enchentes, desastres e danos causados por tempestades; 

7. Implantação do CENTRO DE EVENTOS em área pertencente ao Município; 

8. Implementação de ações administrativas visando racionalizar e agilizar processos públicos; 

 

• HABITAÇÃO 

1. Ampliação do Programa Casa Legal e estudo sobre anistias para regularização de imóveis; 

2. Melhorar incentivo em executar obras que permitam a aprovação do “Reurbe”. 

3. intensificar os processos digitais, com intuito de acelerar andamento e preservar o Meio 

Ambiente.  


