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APRESENTAÇÃO 

 

 

A nossa História, começa um pouco antes da Dona Laurinda e sua ex-escrava, 

Na região do médio Paraíba, surgiu o povoado de Guararema, fundado em meados 

do século XVI, por Gaspar Cardoso, Capitão Mór de Mogi das Cruzes, chamando-se 

inicialmente Arraial da Escada. 

Com os frades capuchinhos, levantaram uma capela em louvor a Nossa Senhora 

da Escada, segundo relatos existia uma escada entre a barranca do rio e o lugar onde 

se ergueu a capela. 

Em 1872, elevado a Distrito de Paz. 

Seus primeiros dirigentes: Benedito Antônio de Paula, Antônio de Mello Franco 

e Joaquim Alves Pereira. Como vigário da nova paróquia veio o Padre Miguel Piemont 

e a 3 de julho de 1872 a capela Nossa Senhora da Escada foi instituída 

canonicamente e, hoje, faz parte do Patrimônio Histórico Nacional. 

Em 1875 Dona Laurinda de Souza Leite a fim de auxiliar uma ex-escrava - Maria 

Florência, doou-lhe um quinhão de terra situado às margens do rio Paraíba, pouco 

acima do ribeirão Guararema. Maria Florência construiu, com o auxílio de outras 

pessoas, uma capela a São Benedito, que atraindo outros moradores originou o 

vilarejo Guararema, palavra tupi-guarani, que significa ”Pau d’alho”, devido à 

abundância dessa árvore na região. 

Em 1876 inaugurou-se trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil, entre Mogi 

das Cruzes e Jacareí, com passagem por Guararema. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Guararema, desmembrado 

do município de Mogi das Cruzes. Sede na antiga povoação de Guararema. 

Constituído do distrito sede. Instalado em 19-09-1899. 

Localizada a 76 quilômetros da Grande São Paulo, Guararema tem acesso pelas 

duas principais rodovias do estado de São Paulo, Ayrton Senna e Presidente Dutra. 

Nosso município hoje possuem Área: 270.816 km² e com  População: 28.344 

(2015) 

Parte do território do município Guararemense é cercado pela  Mata Atlântica, e 

também temos e o rio Paraíba do Sul cortando nossa cidade, deixando-a mais 

charmosa. Existem muitas espécies de plantas nativas e animais silvestres somos 

constantemente visitada por  tucanos-toco, maritacas, trinca-

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00VlNgr_EQQHNpk1966-yBQCEFyOg:1600282628073&q=guararema+%C3%A1rea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDEwN0nSkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMXsfKnlyYWAZm5iQqHFwJFANQkHX47AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwil_tesre7rAhXOG7kGHcTjCC4Q6BMoADAiegQIDxAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00VlNgr_EQQHNpk1966-yBQCEFyOg:1600282628073&q=guararema+popula%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDEwN0nS0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsOwiVtH00sSixKLU3EQFiPDh5YcX5wMAxew1I1EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwil_tesre7rAhXOG7kGHcTjCC4Q6BMoADAjegQIERAC
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie_nativa
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Tucano-toco
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Maitaca
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Trinca-ferro
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ferro, capivaras, macacos-prego, gaviões-caboclo e várias espécies da mata nativa. 

E com absoluto respeito e amor por Guararema, pretendemos humanizar a 

nossa cidade e cuidar das pessoas. Em nosso plano de governo apresento uma 

proposta eficaz que deve ir além da sugestão de propostas. 

É preciso entender a realidade da cidade e como ela afeta a vida das pessoas. O 

passo seguinte é discutir gargalos e urgências, analisar as contas públicas, definir 

prioridades e reavaliar estratégias. A partir daí, com bom senso e sensibilidade, propor 

políticas públicas ajustadas, realistas, e demonstrar por que elas são eficazes. 

Devemos defender posições e valores, firmar compromissos, definir metas e mostrar 

como fazer. Estas diretrizes do Plano de Governo, que apresento de Guararema, 

busca responder, de forma objetiva, todas essas questões. Elas são resultado de 

estudo, reflexão, diálogos com especialistas, gestores, representantes de entidades 

e comunidades da cidade, moradores dos nossos bairro s, da capital paulista e da 

região do Alto Tietê, onde estamos inseridos. 

É nosso compromisso repactuar a relação do poder público com a população. 

Abrir a prefeitura, fazer dela transparente, próxima, parceira do cidadão e entidades. 

Nosso foco é fazer da política o instrumento para humanizar a cidade, com direitos 

assegurados e serviços dignos para todos, priorizando sempre o mais carente. Nosso 

objetivo, melhorar o cotidiano das pessoas, criar uma cidade funcional, capaz de dar 

oportunidades aos que nasceram e aos que escolheram viver em Guararema. 

OLHAR PRESENTE E PENSAR NO FUTURO! 

O principal objetivo é agir no presente e pensar o futuro, deixando às próximas 

gerações uma cidade melhor, sustentável, democrática e segura. Embora tenhamos 

avançado em áreas importantes, há uma percepção de que a atual gestão municipal 

não foi capaz de acompanhar o dinamismo da cidade. E mais: a administração pública 

não entendeu que a cidade é uma construção coletiva que exige contrapartidas de 

todos. Vivemos um período de queda na receita pública e retração econômica. Os 

recursos são limitados, as carências variadas. Grandes obras, muitas vezes, são 

ineficazes. Por que não estimular a participação do cidadão, as parcerias e o uso da 

tecnologia para transformar o cotidiano e a vida dos menos favorecidos? 

O engajamento, no entanto, tem uma condição: só vale a verdade. Quando o 

líder é transparente e íntegro, a população se mobiliza e a mudança acontece. 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Trinca-ferro
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Capivara
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Macaco-prego
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o-caboclo
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As ideias apresentadas foram construídas a “várias mãos”, ouvindo lideranças 

comunitárias e pessoas de diversos setores com grande experiência, além da 

captação das melhores práticas valores básicos de uma sociedade bem estruturada 

e princípios inegociáveis, que serão as diretrizes para que a gestão pública, 

planejamento eficaz, eficiência, transparência, ética, integridade, modernização e 

empreendedorismo. 

 

 

Natalia Carvalho Americano 
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BASES DAS GESTÃO MUNICIPAL 

 

 

-CIDADE TURISTICA E EMPREENDEDORA COM RIQUEZA A SEREM 

EXPLORADAS. 

-RESPEITO AO SERVIDOR PUBLICO E PLANO DE CARREIRA. 

-SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE. 

-PLANEJAMENTO INTEGRADO COM COMPETÊNCIA TECNICA E BOA 

GOVERNANÇA. 

-RESPEITO COM NOSSA CIDADE E COM A POPULAÇÃO. 

-PENSAR MACRO E AGIR LOCALMENTE: RESPEITO ÀS VOCAÇÕES 

CULTURAIS, TURÍSTICAS, HISTÓRICAS, AMBIENTAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS 

DOS BAIRROS E DE NOSSA CIDADE. 

-HONESTIDADE E ÉTICA NO TRATO DAS COISAS DA NOSSA CIDADE, E DOS 

NOSSOS RECURSOS. 

-RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA EM NOSSA GETÃO. 
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EDUCAÇÃO 

 

Diagnostico Educacional – Aspectos legais 

 

A Constituição Federal de 1988 elege como fundamentos da República a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1, inc. II e III), e como um de seus 

objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (art. 3, inc. IV) 

Garante ainda, expressamente, o direito à igualdade (art. 5) e o direito de TODOS à 

educação (artigo 205 e seguintes). Este direito visa o “pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Além disso, elege como um dos princípios para o ensino, “a igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola” (art. 206, inc. I), acrescentando que o “dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um” (art. 208, inc. V). Portanto, a Constituição garante a todos o direito à educação e 

ao acesso à escola. Toda escola, assim reconhecida pelos órgãos oficiais, deve 

atender aos princípios constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa em 

razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade, deficiência ou ausência dela. Pesquisas 

de cunho construtivista e sócio interacionista versam sobre a necessidade das 

práticas pedagógicas, intencionalmente planejadas, bem como investir-se em práticas 

colaborativas e trocas sociais significativas. 

Baseada nos princípios da igualdade de acesso à educação escolar, a 

Resolução CNE/CP nº 2/2017 instituiu a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento de referência normativa que objetiva nortear a construção ou a adequação 

de propostas curriculares e currículos dos sistemas de ensino e unidades escolares, 

definindo aprendizagens essenciais comuns para todos os educandos do território 

nacional. 

Sendo assim, cada unidade escolar, no exercício de sua autonomia pedagógica 

assegurada pela legislação vigente e norteada por uma Proposta Curricular e pelo 

Projeto Político-Pedagógico (PPP), deve considerar, na construção de seu currículo, 

a cultura local, as relações entre os sujeitos, as diversidades, as regionalidades e as 

diferentes realidades dos educandos e da comunidade escolar, entre outros aspectos. 
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Uma Educação transformadora de sociedade, requer como eixo principal, um 

bom educador que, munido de conhecimentos científicos e pedagógicos, explora os 

pontos fortes e auxilia os pontos fracos dos estudantes, levando sempre em 

consideração sua história de vida e, as suas contribuições para os avanços do grupo. 

Mediante o exposto, os desafios encontrados por esses profissionais da educação, no 

seu dia-a-dia, têm que ser contemplados por propostas de governo que alavanquem 

os vários eixos dessa profissão como: atratividade, carreira, formação, salário e 

valorização. Isso tem sido um dos objetivos primordiais desta proposta de governo. 

 

Diretrizes e metas 

 

 

1. Incentivar programas de formação continuada para atualização permanente e 

aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na área da 

Educação 

 

2. Implantação de um Plano de Carreira para todos os profissionais que atuam na área 

da Educação, promovendo a progressão salarial de acordo com o tempo de 

permanência na Unidade escolar, assim como a quantidade de títulos pertinentes a 

sua área de trabalho. 

 

3. Implantação de um Bônus Mérito anual , aos integrantes do quadro do magistério 

municipal de Guararema baseado nos serviços prestados dentro das unidades 

escolares, assim como no desempenho anual da rede de ensino municipal ,baseado 

nas avaliações do SAEB e da Secretaria de Educação, cujo montante não será inferior 

à metade e nem superior a uma vez o piso salarial da categoria 

 

4. Estabelecer política pública visando assegurar que os profissionais da educação 

sejam reconhecidos, apoiando e beneficiando o plano de carreira, com medidas 

salariais apropriadas e seguimento do aprimoramento da classe; 

 

5. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio para 

parceria entre as famílias e as escolas, por meio da articulação das áreas de 
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educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das 

crianças matriculadas na Rede Municipal 

 

6. Projeto de incentivo e fortalecimento da leitura equipando os bairros carentes de 

iniciativas culturais efetivas através da criação da bienal do Livro 

 

 

7. Estimular a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os 

avanços de pesquisas ligadas ao processo ensino-aprendizagem, de acordo com as 

teorias educacionais e as legislações vigentes para a Educação Básica 

 

 

8. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das 

crianças na escola, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde, esporte, cultura e lazer. 

 

9. Diminuir a evasão escolar fixando um modelo educacional modernizado e de 

qualidade, proporcionando o progresso positivo de todos 

 

10. Promover a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a assegurar, minimamente, 

as médias para o IDEB do município 

 

11. Fomentar a oferta de Atendimento Educacional Especializado complementar e 

suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação, conforme previsto em normas vigentes. 

 

12. Estimular o acesso à educação integral (em período integral e/ou parcial), para as 

crianças da Educação Básica, adequando essa oferta à legislação vigente e à 

qualidade do serviço ofertado. 

 

 

13. Estruturar e apoiar os processos pedagógicos e os projetos de alfabetização nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na 

pré- escola, a fim de garantir a alfabetização de todas as crianças até o 2° ano do 
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Ensino Fundamental, assim como a valorização dos(as) professores(as) 

alfabetizadores(as) 

 

14. Diagnosticar por meio de avaliações internas e externas a fim de planejar ações 

educativas que promovam a alfabetização dos alunos. 

 

15. Fomentar o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que facilitem a 

alfabetização, e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, 

consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. 

 

16. Estimular a formação continuada de professores para alfabetização de crianças, com 

o conhecimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

 

17. Promover processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação pública, por 

meio de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de planejamento estratégico e a melhoria contínua da 

qualidade educacional. 

 

18. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos, por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as 

famílias. 

 

19. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades. 

 

20. Elaboração de uma Proposta Curricular – ou seja, um documento norteador e 

orientador das políticas públicas educacionais do município, do Projeto Político- 

Pedagógico das escolas, dos planejamentos, da organização dos espaços, do tempo 

e das práticas pedagógicas. Portanto, é a referência a ser utilizada para o 

planejamento de ações que visem à construção e à consolidação de saberes em toda 

a vida escolar dos educandos. 

 

21. Garantir a oferta regular de atividades culturais para a formação humana dentro e fora 

dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação 

e difusão cultural 
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22. Ocupação de praças públicas, e similares, através de atividades socioeducativas e de 

lazer, na cidade, estimulando apresentações de artistas de rua nos espaços públicos 

da cidade; 

 

23. Promover ações que favoreçam e valorizem a participação dos pais ou responsáveis 

no acompanhamento da vida escolar dos filhos e na gestão da escola por meio do 

estreitamento das relações entre as escolas e as famílias, criando assim, mecanismos 

que integrem a participação da comunidade, valorizando suas especificidades locais 

 

24. Apoio técnico e financeiro aos projetos que visem a alfabetização de adultos (EJA) e 

contribuam para a educação como direito humano na universalização do ensino 

fundamental, na erradicação do analfabetismo e na escolarização das pessoas ao 

longo de toda a vida. 

 

25. Integrar os recursos tecnológicos de forma significativa com o cotidiano educacional, 

através da implantação do Projeto Laboratório de Informática Educativa, 

comtemplando as diversas áreas do conhecimento de forma interdisciplinar. 

 

26. Resgatar a iniciação esportiva através da disseminação e incentivo de diversas 

modalidades do esporte, na rede de escolas municipais através de jogos competitivos 

(olimpíadas) que possam desenvolver a integração, socialização, recreação e lazer 

dos educandos. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Baseado no art. 208  da Constituição Federal, e tendo em vista a Lei  7.853, 

que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, o decreto 3298, em seu art. 6º, estabelece mecanismos que aceleram e 

favorecem a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, adotando assim, 

estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve caracterizar-se como um 

serviço específico da Educação Especial que identificará, elaborará, e organizará os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade, a fim de eliminar barreiras e garantir a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas 

  A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, assegurará a 

inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação 

1 - As Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

deverá garantir que os alunos caracterizados como público alvo, recebam 

atendimento em salas de recursos multifuncionais, no turno inverso da escolarização. 

2 - Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos alunos com 

deficiência por meio da acessibilidade arquitetônica, da oferta de transporte acessível 

e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia 

assistiva. 

3 - Garantir o atendimento bilíngue (Libras/ Língua Portuguesa) ao aluno surdo 

4 - Garantir, para atuação no AEE, que o professor tenha formação inicial que o 

habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação 

Especial. 

5 - Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada dos 

professores para o atendimento educacional especializado, favorecendo a 

participação e o desenvolvimento dos alunos com deficiência em classes comuns. 
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SAÚDE 

 

 

Este Plano apresenta as principais propostas da candidata a prefeita do 

município de guararema, “Guararema em boas mãos”, composta pelo partido PSL, 

para a administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das 

propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória 

de vida, como arquiteta, urbanista, administradora e agora candidata a Prefeita,” 

MULHER, GUERREIRA e MÃE” 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população Guararemense. Trata-se de uma proposta de política 

pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, 

contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central a 

articulação interinstitucional e a busca de parcerias com instituições públicas e 

privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na privada, de 

forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social. 

Neste período, a candidata, implementará um novo Modelo de Gestão na 

administração municipal de Guararema, propondo e executando projetos 

estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados altamente 

positivos nas diversas áreas de atuação do Governo Municipal. 

 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está 

voltado para o setor da saúde no que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, 

como também a preocupação o surgimento de diversas epidemias que tem atingido 

boa parte da população nos últimos tempos. Dessa forma, pretende-se ampliar os 

serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à 

comunidade uma assistência digna e continuada, através das estratégias constantes 

do corpo deste Plano. 

Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a 

assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos equipamentos 

municipais, a exemplo, ao apoio a ações de cunho SAÚDE e BEM-ESTAR. 

Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da 

administração pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos 

voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego, renda, saúde e 
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bem-estar) da nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste 

documento. 

 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses são os princípios que deverão 

caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os 

anseios da população, marca da nossa trajetória política. 

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com 

a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão aos princípios do 

Ministério da Saúde, da sustentabilidade econômica e socioambiental. 

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou 

imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, 

estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha 

eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração se abrirá à participação da 

comunidade. 

O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de 

planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre 

uma forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitará a coleta e 

análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade 

no médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade de Guararema a atingir um 

posicionamento compatível com a sua importância para a região. 

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e a 

postura séria nas demandas municipais da candidata. As propostas contemplam 

objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão 

uma administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e 

conhecedora das necessidades dos Guararemense com o detalhamento dessa 

proposta e outras contribuições que vierem a se integrar ao futuro do município de 

Guararema. 
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SBE- SAÚDE E BEM-ESTAR 

 

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas dos 

setores da saúde, com foco deste Plano de Governo que consistem em um breve 

diagnóstico das áreas, as diretrizes, as metas, os projetos que as compõem e que 

alcançaremos. 

Diagnóstico: Analisar os avanços observados na cidade e os principais desafios 

a serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela/saúde. 

Diretrizes: Apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo 

para a área em questão/setor saúde e bem-estar. 

Metas: Detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área dos setores 

da saúde alinhados com suas diretrizes. 

Projetos: São as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas em 

questão do setor da saúde e bem-estar. 

 

 

 

PROPOSTAS IMPORTANTES E URGENTES 

 

 

1 - Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento dos 

enfermos residentes no município de Guararema, bem como adquirir veículos 

equipados para situações emergências, SAV/Suporte Avançado De Vida/UTI Móvel. 

 

2 - Implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 

 

3 - Implantação de uma base SAMU (Serviço De Atendimento Móvel De Urgência – 

SAMU/192), junto a UPA proposta acima. 

 

4 - Implantar e desenvolver um programa de atendimento Hospitalar voltado 

especificamente a Mulher dando maior cobertura aos partos no município, às cirurgias 

ginecológicas, ao atendimento ambulatorial ginecológico e aos exames de apoio ao 

diagnóstico, tais como ultrassonografias, mamografias (junto a Santa Casa e Hospital 

Municipal de Guararema). 
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5 - Ofertar oficinas que ofereçam os seguintes assuntos: violência sexual e doméstica 

contra a mulher e acolhimento, postura e prática para um SUS mais humanizado, 

ambiência, humanização dos territórios de encontro do SUS, atenção e manejo à 

saúde do idoso que sofre violência, saúde do trabalhador: evitando e prevenindo 

riscos à saúde; 

 

6 - Implantar a criação de leitos públicos hospitalares aos casos de urgência e 

emergência, com Unidades de Terapia Intensiva, (UTI) Adulto, UTI Infantil, UTI 

Adolescentes, UTI Pediátrica e UTI Neonatal 

 

7 - Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços no 

hospital municipal, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda população que 

precisa 

 

 

8 - Programa de capacitação continua para profissionais atuantes na saúde visando 

à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres comuns; 

9 - Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e agentes 

de endemias; 

 

10 - Propor melhorias e intensificar a distribuição gratuita de medicamentos para 

doenças como pressão alta, diabetes, colesterol e outros; 

 

 

11 - Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes que 

atualmente encontram-se em mau estado de conservação e com serviços deficitários; 

 

12 - Promoção de campanhas itinerantes, em todo o município, voltadas a exames 

oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos). 

 

 

13 - Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no hospital da prefeitura UBS, 

contratando mais profissionais de saúde e levando satisfação a população e o bem-

estar. 
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14 - Garantir que não haja pacientes em leitos não cadastrados em nenhuma das 

unidades da rede hospitalar municipal. 

 

15 - Equipar o hospital como estrutura básica para realização de exames e de 

pequenas cirurgias. 

 

16 - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, gerir e 

executar os serviços públicos de saúde a população. 

 

17 - Levar palestras e ações periódicas de saúde preventiva à comunidade e na 

educação escolar, visando promover o conhecimento básico em primeiros socorros 

aos alunos da rede de ensino (ensino fundamental e ensino médio). 

 

18 - Promover capacitação de no mínimo 2 vezes por ano aos professores, educadores 

e funcionários em geral da rede de ensino de creches, pré-escola, fundamental e 

ensino médio, nos protocolos e parâmetros de primeiros socorros básicos, voltado ao 

APH/Atendimento Pré-Hospitalar, prevenindo e amenizando possíveis situações de 

emergência até a chegado de um socorro qualificado- SBV, SAV, BOMBEIROS ou 

SAMU/192, na prevenção de quadros comuns como: Convulsões, 

Desmaios/SIMCOPE, Engasgo/OVACE, AVE/Acidente Vascular Encefálico, 

IAM/Infarto Agudo Do Miocárdio e RCP/Ressuscitação Cardiopulmonar (de no 

mínimo 8 horas de treinamento, 4 horas teóricas e 4 horas práticas de capacitação 

anual). 

 

19 – Implementar o programa de interação com o Prefeito, para ouvir todos os 

segmentos em relação a saúde da sociedade e planejar as obras e ações com foco 

nas reais necessidades e anseios da população. A cada ação apresenta de um 

segmento de melhoria a saúde pelos munícipes de Guararema serão convidados  

para  um  encontro  com  o prefeito, secretário   municipal   da   saúde   e   juntamente   

com   seu   adjunto,  para conhecer e discutir as ações programadas pela prefeitura e 

apresentar críticas e sugestões relevantes para melhoria na saúde do município. 

 

20 - Remodelar, modernizar e profissionalizar o sistema de funcionamento do Pronto 

Socorro Municipal (Hospital), através de ampla discussão com a sociedade e todos 

os agentes envolvidos, para uma solução definitiva que gere satisfação e conforto 
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aos cidadãos Guararemenses. 

21 - Implantação do Programa Saúde do Trabalhador, com a visita das equipes de 

profissionais da saúde nas Empresas do Município de Guararema, durante o horário 

de trabalho, diminuindo filas nos atendimentos dos Postos de Saúde e prevenindo 

todo o tipo de doenças. 

 

 

22 - Criar o Programa Sábado Tem Saúde, a ser desenvolvido junto com as Unidades 

de Saúde, levando serviços especializados com mutirão para redução de tempo de 

espera no acesso aos serviços de saúde. Mutirão para acabar com os exames de alta 

e média e alta complexidade. 

 

23 - Dinamizar e potencializar o trabalho dos agentes comunitários de saúde, 

permitindo que façam um trabalho mais amplo e eficiente no atendimento ao cidadão. 

Essa estruturação passa pela compra  de equipamentos e materiais, bem como pela 

valorização e capacitação dos profissionais do PSF/Programa De Saúde a Família e 

implantar esse programa no município (PSF). 

 

24 - Elaborar e desenvolver um programa/Sistema de Gestão de Fisioterapia/SGF no 

município, com profissionais qualificados na área, no atendimento da população que 

necessitarem, (Programa de fisioterapia e reabilitação a pacientes traumáticos, 

Programa de fisioterapia para idosos, Programa de fisioterapia no desenvolvimento 

motor de bebês saudáveis e especiais em ambiente familiar, Programa de fisioterapia 

aquática- um guia para reabilitação ortopédica, ação social voltada a fisioterapia 

esportiva na promoção de saúde e educação em saúde e bem-estar)- Física, 

Respiratória e Motora. 

 

25 - Participar da execução, controle e avaliação das ações de saúde referentes às 

condições e aos ambientes de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde e Hospital 

do município. 

 

 

26 - Implantação do programa ESF- Estratégia Saúde Da Família, dentro do padrão 

do ministério da saúde tais como: doenças pré-existentes diabetes, hipertenso e pré-

natal, medicina preventiva/homem e mulher 
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27 - Implantar o PAI- (PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO) - Programa de Entrega 

de Medicamento para Idoso em casa. A iniciativa é parte do programa de atenção ao 

idoso/PAI, que vai prever atendimentos diferenciados e políticas públicas de 

prevenção e atendimento especial para pessoas com  60 anos ou mais. 

 

28 - Implementar/intensificar as ações de vigilância e controle das zoonoses com 

ênfase na Leishmaniose, Doença de Chagas e Esquistossomose e intensificar o 

Programa de Controle da DENGUE 

 

29 - Implantação e Criação de um CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓTIGAS – CEO, ampliando o atendimento também para casos mais 

complexos e levando esse programa através de campanhas prevencionistas nos 

bairros mais carentes do município de difícil acesso a saúde. 

 

30 - Melhorar o serviço RAIO X e Ortopedia. 

 

PROPOSTAS MÉDIO PRAZO - “OBSERVAÇÃO”: Não Numeradas. 

 

Executar serviços como: (Intensificar a Fiscalização).: 

 

De vigilância epidemiológica; 

Vigilância sanitária; 

De alimentação e nutrição; 

De saneamento básico; e 

De saúde do trabalhado 

 

Ampliar e reestruturar a rede de serviços de Urgência e Emergência Hospitalar no 

município de Guararema: 

 

Implementar a Rede de Classificação de Riscos na rede municipal. 

Adequar a rede de Urgência e Emergência. 

Implementar o serviço de transporte na atenção primária. 

Humanizar o serviço de Urgência e Emergência. 
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Capacitar e treinar os profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem 

para o atendimento da urgência e emergência no APH/Atendimento Pré Hospitalar, 

conforme o Ministério da Saúde no âmbito da portaria 2048 de 5 de novembro de 

2002. 

Realizar treinamento para recepcionista, atendentes, serviços gerais e administrativos 

sobre atendimento humanizado aos usuários. 

Criar um sistema audiovisual de promoção, prevenção e proteção à saúde. 

Garantir o atendimento integral às pessoas com deficiência na rede Municipal de 

Guararema. 

 

Consolidar a rede de Atenção especializada do município de Guararema. 

 

 

Promover e fortalecimento do Controle Social para garantir uma execução da política 

de saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS: 

 

 

Realizar as Conferências Municipais de Saúde. 

Realizar as Conferências Temáticas de Saúde. 

Promover a Capacitação para Conselheiros Municipais de Saúde e Conselheiros 

Locais das Unidades de Saúde. 

 

Expandir e Consolidar o Modelo de Atenção em Saúde que Preconize a Atenção 

Primária como Portal de entrada e Orientadora de todo o sistema de Saúde. 

 

 Ampliar as Equipes de Saúde Bucal de acordo com a Estratégia de Saúde da Família. 

Implementar as Ações de Saúde Ocular e Programa Saúde na Escola 

Implementar as ações do Programa de Saúde do Adolescente. 

Reestruturar a política de assistência farmacêutica do município 

Garantir a oferta regular de medicamentos essenciais do elenco da farmácia básica, 

unidades de pronto atendimento. 

Implementar as ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer 

de mama. 

 Ampliar as Equipes de Saúde Bucal de acordo com a Estratégia de Saúde da Família. 

Implementar as Ações de Saúde Ocular e Programa Saúde na Escola 
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Implementar as ações do Programa de Saúde do Adolescente. 

Reestruturar a política de assistência farmacêutica do município. 

Garantir a oferta regular de medicamentos essenciais do elenco da farmácia básica, 

unidades de pronto atendimento. 

Implementar as ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer 

de mama. 

 

Implementar as ações para o atendimento à saúde da criança com ênfase no 

programa Saúde na Escola. 

 

Implementar as ações de atenção ao idoso na garantia de acesso aos serviços de 

qualidade. 

Implementar as ações de prevenção e promoção da alimentação saudável. 

Ampliar e qualificar o cuidado às pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

 

Planejar e Desenvolver as Ações de Vigilância em Saúde: 

 

Criar e implementar a Comissão de Acompanhamento das ações de Vigilância em 

Saúde. 

 

Realizar campanhas educativas nas escolas municipais e estaduais envolvidas, com 

saúde e qualidade de vida, para a realização de parcerias no município. 

 

Promover a articulação intersetorial com órgãos estadual e municipal responsáveis 

por ações de saneamento ambiental (coleta de resíduos sólidos, abastecimento de 

água, melhoria sanitárias domiciliares etc.), ordenamento do solo, urbanização e 

proteção ambiental. 

 

Implantar o Plano de Integração das Vigilâncias com a atenção básica na perspectiva 

da Vigilância à Saúde. 

 

Implementar a descentralização da vigilância sanitária, na concepção de vigilância à 

saúde, compatível com a capacidade e peculiaridades do município. 

 

Implantar ações de média e alta complexidade no laboratório de vigilância ambiental. 
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Consolidar o Programa de Vigilância e Controle da Raiva Animal. 

 

Implementar as ações de vigilância e controle de pragas urbanas com ênfase em 

roedores, cúlex e escorpiões. 

 

 Realizar o acompanhamento das campanhas de vacinação e das ações de rotina com 

garantia de logística/ insumos de acordo com o calendário do 

 

Programa Nacional de Imunização (PNI). 

 

Realizar o monitoramento da cobertura vacinal, com ênfase na prevenção e controle 

das doenças imunopreveníveis com ênfase no sarampo, pólio, tétano neonatal 

acidental e rubéola. 

 

Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 

 

Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito 

de atuação. 

 

Planejar fiscalizações das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão 

sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 

competentes, para controlá-las; 

 

Coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial. 

 

Programar, desenvolver, realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 

 

Promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras 

entidades representativas da sociedade civil do município de Guararema para a 

definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde; 

 

Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde; 
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Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, 

tendo em vista a sua relevância a saúde no município de Guararema; 

 

Desenvolver um programa de atividades de saúde e bem-estar na educação em 

saúde escolar, educação infantil, ensino fundamental e médio. 

 

Criar e desenvolver o Programa Guararemense de Voluntariado com profissionais    

capacitados    e    treinados    em    função    da    saúde, onde o poder  público, 

empresas, entidades   e   pessoas   físicas possam  se    unir    para    implementar    

programas    de     promoção     de   eventos de cunho social, que resolvam, ajudem 

ou amenizem os problemas de saúde das pessoas nos bairros mais carentes do 

município. 

 

Ampliação no horário de atendimento nos Postos de Saúde, ampliando também o 

horário do atendimento médico, diminuindo a demanda de pacientes no Pronto 

Socorro (Hospital). 

 

Manter o Hospital Municipal munidos de remédios, seringas, materiais cirúrgico, 

curativos e outros materiais de urgência médica. 

 

Manter a farmácia básica da UBS em pleno funcionamento para atender as demandas 

da saúde pública. (Intensificar a Fiscalização no Atendimento e na Demanda de 

Distribuição de Medicamentos). 

 

Implantar um sistema informatizado e integrado entre as unidades de saúde com o 

armazenamento do histórico de atendimento dos pacientes; 

 

Adquirir uma UTI Móvel (Veículo com equipamentos necessários para o translado de 

pacientes e primeiros socorros) dentro da UBS. 

 

Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços com 

ampliação de ações e garantindo material de consumo humano; 

 

Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e medicamentos 

excepcionais a população municipal de Guararema; 
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Buscar parceria com o Governo do Estado para implantação de uma unidade de 

Proteção Materno Infantil visando garantir o acesso principalmente das gestantes e 

crianças com atenção diferenciada, com atendimento de Ginecologista, obstetra e 

pediatra; 

 

Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária; 

 

Viabilizar e intensificar o programa CAPS- (centro de atenção psicossocial). 

 

Facilitar o atendimento hospitalar quando ele se fizer necessário. 

 

Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes comunitários de 

saúde e dos agentes de endemias. 

 

Tornar os Postos de Atendimento resolutivos e não simplesmente de passagem para 

encaminhamentos a outros estabelecimentos de saúde; 

 

Melhorar o sistema de agendamento para as consultas em postos de saúde. 

 

Implantar um Posto de Atendimento com especialistas. 

 

Promover  a  manutenção  de  um  sistema  informatizado  e  acessível,  que 

possibilite o monitoramento dos atendimentos, das doenças e da entrega de 

medicamentos, facilitando, assim, o tratamento de problemas epidemiológicos; 

 

Criar programas para combate a drogas e recuperação de dependente, incluindo 

assistência ao núcleo familiar; 

 

Implantar serviços de saúde mental - contratação de médicos especialistas, 

principalmente na área da psiquiatria e psicologia. 

 

Melhorar as políticas públicas de atenção e integração da Terceira Idade, com 60 anos 

ou mais. 
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Desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento de enfermidades. 

 

 

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS: 

 

A melhoria das condições de saúde da população em nosso Município de Guararema 

é proposta fundamental do nosso plano de governo. Será efetivada mediante uma 

ação governamental de planejamento do governo municipal, em consonância com os 

planos, programas e planos do governo federal e estadual, que estabeleça 

definitivamente uma política de saúde séria, com ações compartilhadas, que 

represente um grande salto na qualidade da saúde pública do município de 

Guararema. 

 

PROPOSTAS: 

 

-Contratar mais MÉDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, AUXILIARES

 DE 

ENFERMAGEM e demais profissionais para atender no sistema de Saúde do 

Município; 

 

-Revisão e atualização do Plano de cargos e salários dos servidores da saúde; 

 

-Incentivo a criação do Sindsaúde (sindicato dos servidores da Saúde), 

 

-Formação e treinamento, através de cursos, de servidores efetivos para elaboração 

de projetos de captação de recursos para saúde do município; 

 

-Cursos de Treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento para a valorização dos 

servidores da Saúde em todas as áreas; 

 

-Implantar um serviço de ULTRASSONOGRAFIA, Ressonância e Tomografia. 

 

-Implantar um Centro Cirúrgico geral no Hospital Municipal, tais como: Cirurgias 

Ortopédicas, Cardíacas e Neuras. 
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-Incentivar e melhorar o SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 

 

-Reforma e compra de NOVAS AMBULÂNCIAS para a Secretaria de Saúde, via 

projetos de captação de recursos e emendas parlamentares; 

-Valorização das equipes de Agentes Municipais de Saúde e Endemias; 

 

Implantação de melhoria da OUVIDORIA DA SAÚDE, como um canal aberto de 

comunicação entre o cidadão e a Saúde, para que seja recebida reclamações, 

sugestões e elogios; 

 

 

IMPORTANTE: “O município é responsável pela saúde de sua população 

integralmente, ou seja, deve garantir que ela tenha acessos à atenção básica e aos 

serviços especializados (de média e alta complexidade), mesmo quando localizados 

fora de seu território, controlando, racionalizando e avaliando os resultados obtidos. 

Só assim promoverá saúde integral, como determina a legislação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 
 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O Plano de Governo ora descrito, através de breve histórico, apresenta as 

principais propostas da pré-candidata Natalia Carvalho Americano, representante do 

partido PSL - “Partido Social Liberal”, com propostas específicas na área de 

Assistência Social do Município de Guararema, para o período 2021/2024. 

 

Buscando o amplo desenvolvimento social, na qualidade da prestação dos 

serviços públicos municipais, garantindo que esses serviços prestados pela 

Municipalidade (Prefeitura), tenham o mesmo padrão de qualidade em todos os 

bairros das suas regiões administrativas. 

 

Conforme o Relatório Bolsa Família e Cadastro Único o total de famílias inscritas 

até junho de 2020 era de 4.448, dentre as quais 2.104 famílias possui renda per capita 

mensal entre R$ 0,00 a R$ 89,00. 

 

Com o agravamento da situação do desemprego causado pelo novo Coronavírus 

(Covid-19), o número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza terá um 

aumento significativo, que irá requerer alternativas com políticas públicas de urgência 

e emergência junto a essas famílias, conforme as diretrizes emanadas pelo artigo 1º 

da Lei nº 8.742 de dezembro de1993 (LOAS), que diz: 

 

“A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 

o atendimento às necessidades básicas.” LOAS 

 

É dentro dessa premissa de “direito do cidadão e dever do Estado” que 

apresentamos as propostas a seguir enumeradas: 

 

PROPOSTAS 

1. Superação da fome, da pobreza e extrema pobreza do município, sem desigualdade 
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e socialmente; 

2. Superação das vulnerabilidades através de atendimento humanizado e preventivo as 

famílias que se encontram em situações de risco; 

3. Manter e aprimorar a integração com as políticas socias (públicas) municipais, 

estaduais e federais; 

4. Fortalecimento dos Conselhos Municipais vinculados a Assistência Social com todos 

os demais Conselhos existentes que compõem a administração pública municipal; 

5. Capacitação aos Conselheiros e Conselheiras Tutelares; 

6. Averiguação e revisão cadastral com atualização das famílias cadastradas no 

Cadastro Único detalhadamente e a inclusão de novas famílias pelo processo da 

busca ativa; 

7. Campanha permanente de orientações e informações sobre os programas sociais e 

as políticas públicas existentes e voltadas a família como um todo, como direito; 

8. Priorizar o atendimento de crianças e adolescentes, pessoa idosa, deficiente, mulher 

gestante e demais cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social; 

9. Promover palestras socioeducativas e rodas de conversas com as famílias, mantendo 

uma escuta quanto as suas necessidades, dificuldades para acessar os serviços 

públicos, assim como colher sugestões de aprimoramento dos serviços e projetos 

sociais; 

10. Garantir através de programas sociais captação de recursos das esferas federal, 

estadual e municipal para ampliação do atendimento aos usuários do Sistema Único 

de Assistência Social com fortalecimento dos serviços ofertados pela Municipalidade 

e Organizações ou Associações da Sociedade Civil; 

11. Estudos para a criação de novas unidades públicas, como Centro Socioeducativo, 

CRAS e CREAS, descentralizadas, para atendimento das famílias no seu contexto, 

tais como: gestante, criança e adolescente, pessoa idosa, indivíduos em situação de 

rua, mulher vítima de violência doméstica e outras situações de vulnerabilidades; 

12. Criar uma gestão integrada de ações entre as Secretarias através de Grupo de 

Trabalho intersetorial e permanente, principalmente entre a Educação, Saúde e 

Assistência Social, para aprofundar estudos e diagnósticos visando a intervenção 

para o enfrentamento das questões sociais; 

13. Estudos para viabilizar a fixação de até 5% do orçamento público municipal para a 

promoção de ações de apoio a rede socioassistencial, ou seja, da Assistência Social; 
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INFRAESTRUTURA – OBRAS 

 

Centro: 

• - Adequação e correção da engenharia de tráfego (trânsito); 

• Interligação dos bairros para o centro; 

• Confecção de uma ponte carroçável interligando bairro Itaóca – centro; 

• Interligação bairro vale dos eucaliptos ao bairro nogueira pela Rua Ângelo 

Usier, desafogando o trânsito na Rua Dr. Falção sentido bairro centro; 

• Corrigir o trânsito na Rua 19 de setembro contido centro frente a Igreja Matriz, 

alargando a rua e dando condições para os veículos trafegarem sentido 

Recanto do Américo; 

• Corrigir o trânsito na Rua Dr. Falcão nos dois sentidos, desafogando o volume 

de carros nos horários de picos; 

• Implantação de uma rotatória na cabeceira da ponte de acesso ao Bairro 

Itapema. 

• Propor a criação do complexo administrativo público na avenida dr. Adhemar 

de barros, terreno entre escola – rock fibras; centralizando os serviços e 

desafogando o centro expandido da cidade; 

• Melhoria na estrada interligando os Bairros Freguesia / Itaóca – Itapema, como 

opção para saída da cidade destino as principais rodovias que cortam a cidade; 

• Trazer uma base da empresa de energia para atendimento mais rápido no 

centro e nos bairros; 

• Coleta eficaz do lixo reciclável, criando uma política de reuso dos resíduos em 

geral – criação de renda e atendendo o meio ambiente; 

• Bairros; 

• Jardim Dulce 

• Melhorar o acesso Bairro com a Rodovia Dutra, propondo um viaduto para 

acesso sentido São Paulo/ Rio de Janeiro aos moradores e motoristas que 

circulam neste trecho; 

• Asfaltar e melhorar as principais estradas que interligam o Bairro à Rodovia 

Dutra; 

• Melhorias e adequação no saneamento básico com implantação das 

tecnologias vigentes atendendo às normas sanitárias e meio ambiente; 
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Luiz Carlos: 

• Asfaltar e adequar a estrada que liga o Bairro Nogueira ao Bairro Luiz Carlos, 

tratando os afluentes do Rio Paraíba vindo da Serra de Mogi, utilização de 

galerias para evitar os transbordamentos nos períodos chuvosos; 

• Criação de ciclovias, interligando o Centro ao Bairro Luiz Carlos, onde temos 

pontos turísticos e o passeio de trem; 

• Infraestrutura; ruas e estradas, pavimentação das principais ruas e avenidas; 

• Saneamento básico; ambiental correto, tratamento de esgoto; água potável; 

• Transportes Públicos; 

 

Demais bairros 

 

• Asfaltar e calçar as principais estradas, avenidas e ruas dos bairros; 

• Melhoria e adequação dos pontos de ônibus com segurança e conforto; 

• Melhoria e criação de saneamento básico; 

• Melhorar o transporte público e criar linhas para transportes com veículo de 

menor tamanho e ônibus (vans); 

• Apoio ao produtor rural; 

• Energia renovável; solar acesso ao crédito para aquisição – água da chuva / 

reuso 

• Base da empresa bandeirantes na cidade para atendimento mais rápido nos 

bairros afastados; 

• Melhoria na rede elétrica para evitar apagões na época de chuva; 

• Coleta de lixo com utilização da reciclagem – meio ambiente 
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MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES 

 

Uma cidade perspicaz, compassiva e melhor para todos precisa ofertar uma 

rede de mobilidade urbana acessível, com o desafio de ampliar a capacidade de 

acolher o turista e escoar sua produção, facilitar os deslocamentos para casa, para o 

trabalho, lazer, serviços e escolas. O crescimento da frota de veículos, que 

praticamente dobrou nesses últimos anos em Guararema, esse crescimento urbano 

aumentam esse desafio, impondo a inovação por uma Guararema melhor. 

Planejamento urbano que olhe globalmente esse requisito. Sendo assim, são 

princípios para a mobilidade urbana e transportes municipal a transparência 

econômica das contas públicas; a atuação integrada com outros órgãos e entidades; 

a valorização interna do servidor e colaborador; e a maior aproximação com a 

comunidade. 

Nessa linha, são propostas iniciais: 

Sistema de linhas de ônibus em relação à demanda, realizando permanentemente 

estudos a fim de manter atualizadas as ofertas, com objetivo de atender de maneira 

mais rápida e competente as demandas, adequando e melhorando a infraestrutura 

das linhas e percursos de ônibus, com especial atenção para os Bairros.Educação 

para o trânsito nas escolas, com capacitação de professores da rede pública 

municipal de ensino e abordagem transversal do tema em todas as disciplinas, 

conforme previsto. 

Criar ciclo viários nos Bairros, com objetivo de conscientização para a melhora 

da saúde e do meio ambiente, e ao mesmo tempo, priorizar a mobilidade escolar, 

integrando progressivamente as escolas, parques, praças e zonas urbanas. 

Implantar bicicletários nos principais pontos estratégicos e terminais de transporte 

coletivo, estendendo gradativamente a outros equipamentos públicos. 

 Programa Calçada segura, retomando o trabalho estruturado de 

conscientização ao comércio e à população sobre a importância de colaborar 

ativamente para implementar a melhoria das calçadas do Município, restaurando e 

requalificando as calçadas em locais específicos, visando melhorias da segurança, 

beleza e da acessibilidade de nossa cidade 
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 MEIO AMBIENTE 

 

 

É chegada a hora de decidirmos, através do voto, o futuro do nosso Município. 

Nesta proposta, estão as principais diretrizes de ação do nosso Governo Municipal, 

assim como as linhas que nortearão e orientarão as nossas decisões administrativas 

durante os quatro anos da gestão 2021/2024 no âmbito ambiental. 

Diretrizes 

 

 Valorização do trabalho em equipe; 

 Primar pela política pública coletiva; 

 Dar oportunidade e valorizar cada servidor público; 

 Métodos democráticos e participativos da Gestão publica; 

 Transparência nos encaminhamentos e atos administrativos; 

 Eficiência e eficácia nas ações administrativas; 

 Estímulo a  participação da sociedade organizada nos processos de Gestão; 

 Humildade para reconhecer as falhas e incorporar contribuições; 

 Convivência com a pluralidade de ideias; 

 Construir as parcerias necessárias à viabilização do plano apresentado; 

 Estimular e apoiar o desenvolvimento sustentável como um processo único que leva 

em conta o rural e urbano; 

 Educação de Qualidade, Saúde, Habitação; 

 Ações de Inclusão Social e de Combate à Pobreza. Preservação do meio-ambiente 

como forma de garantir a sobrevivência das gerações futuras; 

 Preservação do meio-ambiente como forma de garantir a sobrevivência das gerações 

futuras; 

 

Manter Guararema como uma cidade saudável, saneada e limpa, através de 

uma gestão democrática e participativa é nosso principal foco.
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As diretrizes propostas adiante para a gestão ambiental atingir esse objetivo, se 

baseiam no Programa Município Verde Azul lançado em 2007 pelo Governo do Estado 

de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente na época, cujo 

principal foco é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução 

de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado 

de São Paulo. 

As ações propostas pelo PMVA compõem as dez Diretivas norteadoras da 

agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Município 

Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, 

Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto 

Tratado e Resíduos Sólidos. 

 

Desta forma, propomos uma administração ambiental baseadas nas 

diretrizes que segue: 

 

 Desvincular a Secretaria do Meio Ambiente para fortalecer as ações ambientais; 

 Intensificar as ações de educação ambiental no âmbito do sistema escolar e fora dele, 

objetivando a conscientização da população em relação às ações propostas pela 

Secretaria; 

 Priorizar as ações pertinentes à arborização urbana criando um setor específico e 

otimizar o viveiro municipal que já existe; 

 Intensificar a fiscalização ambiental, com a finalidade de proteção ao meio ambiente 

através de legislação específica objetivando a proteção aos recursos naturais; 

 Intensificar as ações relativas ao pleno funcionamento do sistema de esgotamento 

sanitário do Município; 

 Implantar, de maneira efetiva, a coleta seletiva de resíduos domiciliares no centro e 

bairros, aumentando a vida útil do aterro sanitário; 

 Implantar um sistema de gestão de resíduos sólidos da construção civil; 

 Fortalecer a gestão das águas para abastecimento público; 

 Priorizar os Programas Estaduais existentes e a criar; 

 Fortalecer o Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

 

 

 



 33 
 

Bem estar, defesa e proteção dos animais. 

 

Este projeto tem como objetivo trazer melhorias no que se refere ao  bem estar 

animal, obedecendo às legislações pertinentes com os devidos conhecimentos 

técnicos e estudos específicos. 

É de ciência de todas as autoridades que os animais são seres com sentimentos 

e que precisam de cuidados específicos como moradia adequada, alimentação e 

vacinação. Além de uma questão social, essa é uma questão de saúde publica. 

A ideia inicial é dar assistência básica aos animais domésticos do nosso 

município sejam de famílias carentes ou em situação de rua e aos animais silvestres. 

O segundo ponto do projeto visa a conscientização da população quanto ao bem estar 

animal, para que entendam as necessidades básicas para manter um animal 

doméstico em perfeito estado de saúde física e mental ou a importância do respeito a 

liberdade dos animais silvestre. 

Para que isso aconteça é de extrema importância à criação de um setor para as 

resoluções de assuntos desse projeto. Dentro da Secretaria do Meio Ambiente, o setor 

será responsável por averiguar as denuncias de maus tratos, abandonos, de 

acidentes ou tráfico e/ou criação de animais silvestre em cativeiro. 

A criação de uma Base da Polícia Militar Ambiental, que atuará em conjunto com 

a Secretaria do Meio Ambiente Municipal. 

Além do setor e da polícia ambiental, será necessário à reavaliação do canil 

municipal, buscando melhor infraestrutura para receber os animais apreendidos por 

conta de maus tratos ou recolhidos das ruas. A mesma estrutura deverá servir como 

clinica veterinária móvel, onde disponibilizara de médicos veterinários, espaço, para 

castração e outras cirurgias. 

Campanhas de vacinação e castração deverão ocorrer de forma periódica com 

foco em um bairro por vez. Facilitando o acesso aos munícipes mais afastados ao 

atendimento. 

Outra forma de melhorar a qualidade de vida dos animais de nossa cidade é a 

criação de uma unidade móvel de castração para animais domésticos. A unidade 

deverá permanecer por um  determinado tempo em cada bairro, é preciso uma 

avaliação da população animal nos bairros para a definição do tempo de permanecia 

da unidade em cada bairro. 

O canil também realizara campanhas para adoção de animais do canil municipal, 

que deverão estar para adoção somente depois de estar com todas as vacinas em dia 
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e castrado. 

Qualquer cidadão que quiser adotar ou castrar seus animais deverá participar de 

uma palestra educativa e assinar um termo de responsabilidade. 

Todos os animais que passarem pelo canil municipal ou por algum processo 

dentro do hospital público deverão ter um micro chip implantado e suas informações 

salvas em um sistema interno, para posteriores averiguações. 

Quanto aos casos de maus tratos, sempre que for detectado um animal que está 

em situação de maus tratos, a polícia ambiental irá averiguar, constatado os maus 

tratos, o animal será recolhido e levado ao canil municipal. 

O agressor será atuado conforme a legislação (Lei 9605/98 -Pena: Detenção de 

3 meses a 1 ano. )e terá de participar de cursos/palestras referente ao bem estar 

animal, com carga horária pré-estabelecida. O valor da multa será revertido para 

ONGs de proteção a animais que atuam na cidade. 

 Também serão averiguadas situações onde o animal tenha um dono, mas circule 

pelas ruas sem coleira ou sem a companhia de seu tutor. 

Além das ações que serão tomadas pelos órgãos responsáveis, o projeto sugere 

a parceria com ONGs que já atuam na cidade, clinicam veterinárias particulares e 

munícipes que tem algum contato com a causa. 
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ESPORTE E LAZER 

 

O esporte é uma ferramenta a serviço da saúde, da educação e da inclusão 

social. Sendo, eficiente para a promoção da cidadania e qualidade de vida da 

população Guararemense. E isso se faz com ações coordenadas em conjunto com as 

secretarias de saúde, educação, cultura e assistência social. 

Realizar pesquisa diagnóstica no município, de forma a verificar a realidade local 

referente a prática regular do esporte. 

O esporte e o lazer qualificado podem contribuir para o incentivo e a prática de 

atividades mais saudáveis, através de espaços e programações apropriados, que 

estimulem o cidadão a alcançar uma qualidade de vida, de relacionamentos sociais e 

na saúde pública, em razão do potencial de melhoria da saúde preventiva e 

consciente. - Ampliar o estímulo e incentivo à iniciação esportiva priorizando a rede 

escolar e os equipamentos públicos municipais, por meio da ampliação de 

oportunidades, visando a identificação de potenciais talentos e o fomento ao trabalho 

articulado entre as instituições de ensino e clubes, com formalização de parcerias e 

incentivos fiscais 

O plano municipal do esporte, é a garantia do acesso de todos. 

Iremos criar programas específicos para atingir todos os públicos, amparados por 

profissionais capacitados, a prática esportiva, visando uma população mais saudável. 

Criação de um calendário anual de esportes do município, facilitando a participação e 

a divulgação de eventos e modalidades de esporte e lazer disponíveis na cidade, 

buscando atrair eventos (como jogos regionais, escolares, etc.). - Torneio estudantil, 

resgatar os torneios entre escolas, incluindo pontuação por bom comportamento e 

espírito esportivo, estimulando a disciplina, a integração, a prática desportiva e a 

saúde, o respeito ao adversário e às regras das modalidades. - Fomentar a criação 

de um Observatório de Pesquisa no Esporte, visando o incentivo de professores 

universitários e técnicos esportivos através de bolsas e o incentivo ao 

desenvolvimento do esporte de rendimento, em parceria com os Institutos, Clubes e 

Universidades 

Cabe atualmente a Secretaria da Educação, as políticas e ações que tratam 

sobre a Educação Física nas escolas. No entanto, cabe ao segmento esportivo 

dialogar e demonstrar a importância do componente esporte dentro do currículo da 

Educação Física nas escolas. 

Elaborar programas específicos e utilização de infraestrutura escolar 
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promovendo campeonato. De maneira que possamos estimular o esporte. 

Articular programas, ações e investimentos, públicos e privados, para o 

desenvolvimento de tais práticas. 

Estabelecer, em conjunto com outras secretarias, espaços, para atividade física, 

fomentando o acesso da população aos equipamentos públicos, aproveitando áreas 

institucionais disponíveis, tais como, as praças, parques, campos de várzea, vias 

públicas, escolas, dentre outros, para a prática do Esporte e do Lazer; 

Desenvolver atividades orientadas de atividade e lazer em massa (caminhadas, 

ginásticas, passeios, etc), visando o envolvimento da população na prática saudável 

do esporte e lazer, necessários ao equilíbrio do homem moderno; 

Estabelecendo diretrizes para que os professores de educação física promovam 

aulas em áreas públicas, bem como institucionais, praças, áreas verdes, parques e 

escolas, para ser implantado equipamentos para pratica de esportes. Criando assim 

uma academia publica, ao ar livre de acesso a todos. 

Promover a distribuição espacial de recursos, serviços e equipamentos, segundo 

critérios de contingente populacional e indicadores sociais, para redução de 

desigualdades social, suprindo carências, especialmente em bairros de maior 

vulnerabilidade social. 

Queremos estimular ainda no município 

- Reativar as gincanas ocorridas na cidade, envolvendo grande parte dos jovens; 

- Dar apoio e estrutura às festas juninas nas escolas; (Ivan brasil sucesso); 

- Reativar a escolha da rainha do carnaval Guararemense; 

- Reativar a corrida de boia que acontecia no 1° de janeiro; 

- Criar um city tour para os pontos turísticos com guias qualificados; (mercadão / 

alambiques / fabricas / rio / hotel fazenda, entre outros) 

- Utilização do clube da cidade entre outros hotéis para prática de esportes pelos 

alunos monitorado pela prefeitura; 

- Criação de esportes náuticos no rio paraíba do Sul; (caiaques / remo) 

- Criação de esportes ambientais, como: arborismo, trilas nas matas, tirolesas, 

motocross, passeio de quadriciclo, entre outros; 
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CULTURA 

 

 

- Valorização da cultura como um bem essencial ao desenvolvimento humano, com a 

criação da Secretaria Municipal de Cultura e com o fortalecimento do Conselho 

Municipal de Política Cultural, democratizando os processos decisórios e o acesso 

aos bens e serviços culturais; 

 

- Reforma ou construção do Teatro Municipal; 

 

- Ampliação das atividades de formação em todas as modalidades artísticas, bem 

como a criação do Conservatório Municipal de Música possibilitando e visando a 

elevação da Banda Municipal para a categoria de Orquestra; 

 

- Implementação das atividades de formação nos bairros afastados da região central, 

com oficinas itinerantes das diversas modalidades artísticas, como ação direta e 

imediata de democratização do acesso à cultura; 

 

- Construção de espaços culturais nos bairros afastados da região central, 

preferencialmente integrados a locais para prática de esportes e lazer, para realização 

de oficinas e atividades culturais; 

 

- Criar programa permanente de apoio ao artesanato local, com realização de oficinas, 

oferecendo suporte na divulgação de seus produtos, na participação de feiras e 

eventos, bem como estabelecer um canal direto e transparente de comunicação com 

os artesãos do município; 

 

- Criar o sistema municipal de tombamento do patrimônio material e imaterial do 

município, com realização de mapeamento e registros de todas as manifestações 

culturais presentes em Guararema, bem como de qualquer edificação ou paisagem 

de importância histórica; 

 

- Promover a formação, com a realização periódica de cursos, oficinas, fóruns e 

seminários de qualificação na gestão cultural, capacitando agentes públicos e 
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culturais do município; 

 

- Criar programa permanente de atividades culturais nas escolas e creches do 

município, visando a democratização do acesso à cultura, bem como a formação de 

público; 

 

- Promover maior interação com as Direções e APMs das Escolas Estaduais no 

município, no sentido de incentivar de forma permanente, a realização de atividades 

culturais em seus respectivos espaços físicos, tais como saraus e projetos do tipo 

“VOCÊ É O ARTISTA” de grande êxito em passado recente; 

 

- Maior valorização e apoio às fanfarras já existentes e incentivo a formação de novas; 

 

- Realização da Semana João Pacífico, já instituída por lei e esquecida há alguns 

anos, com programação totalmente voltada para a cultura caipira, tanto na parte 

artística como na culinária; 

 

- Apoio mais eficaz e democrático na programação cultural do Festival de Inverno e 

do Guararema Cidade Natal; 

 

- Criação e realização do Festival de Artes e Flores de Guararema no entorno do 

feriado de primeiro de maio, visando o fomento da economia local no intervalo entre 

Carnaval e Festival de Inverno; 

 

- Criação de um núcleo de arte voltado para o público da melhor idade e portadores 

de necessidades especiais; 

 

- Criação de programa permanente de incentivo aos blocos carnavalescos, 

viabilizando espaços para a realização de oficinas específicas para formação de 

ritmistas e para confecção de alegorias e adereços, bem como oferecendo total apoio 

logístico na realização dos cortejos e estabelecendo canal direto e transparente com 

as respectivas diretorias; 

 

- Aquisição de material permanente para o apoio às festas tradicionais de pequeno e 

médio porte do município, constantes do Calendário Oficial de Eventos do Município, 
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que será estabelecido por Decreto anualmente pela Administração. Neste item serão 

adquiridos equipamentos de som, iluminação e tendas 4x4 m com balcão necessários 

e suficientes para o atendimento pleno de todas elas, abrindo licitação em sistema de 

registro de preços, apenas para a locação dos materiais e equipamentos exigidos para 

a realização dos eventos de grande porte; 

 

- Aquisição de palco móvel, semelhante ao do Projeto Em Cena Brasil ou do Circuito 

Sesc de Artes, para o apoio às festas tradicionais que necessitam do mesmo e para 

realização de espetáculos de teatro, circo, música, mamulengos, contações de 

história, exibições de curta-metragens, exposições, oficinas, etc..., nos bairros 

distantes da região central do município; 

 

- Construção de Concha Acústica no bairro Luiz Carlos para realização de 

programação cultural, em consonância com as características da localidade e com os 

interesses dos empresários lá estabelecidos, estabelecendo canal direto e 

transparente com os mesmos; 

 

- Criação do Estúdio Municipal de Música para ensaio, produção e gravação dos 

músicos e bandas da cidade; 

 

- Colaborar na difusão dos bens e serviços culturais oriundos da produção ou criação 

dos artistas locais, bem como dar mais suporte na interlocução com a iniciativa privada 

para captação de recursos de projetos de autoria local, aprovados em leis de incentivo 

à cultura; 

 

- Firmar parcerias com o Governo Estadual e Federal, Instituições Públicas e Privadas 

no sentido de garantir a implantação de ações culturais intergovernamentais no 

município; 

 

- Demais ações que forem pertinentes ao segmento e pertencentes ao interesse 

público, definidas pelo Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC- visando o fim 

dessa estagnação da Cultura que estamos presenciando e promovendo uma 

verdadeira e necessária revolução desse setor em nosso município. 

 

 



 40 
 

TURISMO 

 

1) Promover a realização de um amplo e qualificado estudo de planejamento turístico 

para a identificação de todos os atrativos sejam naturais, históricos ou culturais e dos 

receptivos existentes no município. Utilizando de mecanismos contemporâneos e 

tecnológicos para atender todas as classes sociais e leis vigentes. 

2) realizar identificação e o planejamento das rotas e a consequente sinalização 

turística para todos os atrativos e receptivos existentes no município de guararema, 

qualificando e ampliando as atividades para as quais a cidade vem se vocacionando 

ao longo das últimas décadas. 

3) promover a requalificação da orla do rio paraíba para uma efetiva assimilação do 

rio como um espaço para práticas de canoagem, pratica de jet-ski e passeios em 

pequenos barcos. Essa requalificação deve ocorrer aliada ao devido estabelecimento 

de áreas para cada tipo de usos e atividades, com o intuito de garantir a segurança 

do usuário. 

4) promover uma requalificação urbana do centro comercial e turístico da cidade, 

garantindo uma melhoria da mobilidade por meio de redutores de velocidade e a 

limitação do acesso exclusivamente a veículos locais (moradores). O acesso para 

público em geral ocorreria por meio de veículos elétricos que farão o translado do 

turista/visitante dos bolsões de estacionamento localizados em pontos estratégicos 

das entradas da cidade, bem como de pontos espalhados ao longo do perímetro do 

centro comercial e turístico. Readequação da engenharia de tráfego para atender os 

moradores e turistas com projetos para os próximos 20 anos de crescimento. 

Corrigindo a mobilidade urbana interligando os bairros e desafogando o centro 

expandido e garantindo a melhor comodidade e seguranças aos moradores e turistas 

interligando as principais rodovias que cotam o município.  Utilizar de meios 

tecnológicos e ambientalmente corretos para atender interesses dos envolvidos, 

garantindo crescimento sustentável e atrativo. 

5) implantação de iluminação eficiente com o enterramento da rede elétrica, aliada a 

implantação de equipamentos nos mobiliários que garantam a um só tempo o 

monitoramento em tempo real do espaço da cidade, logrando maior segurança para 

a população, bem como conforto e comodidade para o visitante e o munícipe com a 

implantação de acesso gratuito de internet em toda essa região do centro comercial e 

turístico. A intervenção garantirá uma maior eficiência energética, bem como uma 

requalificação urbana dessa área de maior visibilidade turística. Utilização da energia 
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renovável nos órgãos públicos e locais geridos pelo Poder Público, garantindo 

conforto, custos baixos e segurança. 

6) promover a implantação de uma ciclovia e de uma pista de caminhada ao longo da 

estrada que liga o orquidário à Freguesia da Escada e dessa ao centro comercial e 

turístico, com a implantação de 2 travessias sobre o rio paraíba, para a atender a 

população em geral e também os praticantes de ciclismo e de caminhada/corrida. 

Essas travessias deverão ser localizadas em pontos estratégicos da região do centro 

comercial e turístico, garantindo a segurança das pessoas que já utilizam estas vias, 

ao passo que possibilitará a ampliação do número de usuários desse equipamento e 

a inclusão dessa área no circuito de atrativos da cidade, tendo em vista que o 

município já é amplamente usado por praticantes de atividades ciclísticas. Ciclovias 

projetadas nas ruas e avenidas com capacidades para receber essa divisão de 

território. 

7) organização de um calendário de eventos na cidade ligado a atividades que já vem 

sendo informalmente realizadas como as atividades ciclísticas e motociclísticas, além 

da promoção de outros eventos ligados a marcos históricos como a festa da freguesia 

da escada e culturais como a cachaça. 

8) realizar a capacitação dos profissionais ligados às atividades turísticas para garantir 

um qualificado atendimento e recepção do visitante que aflui para o Município de 

Guararema. Criando um grupo de empresários do setor e discutindo as principais 

necessidades de treinamento e capacitação para todos os envolvidos nos serviços 

que atenda o município, empoderando essa mão de obra. 

9) criação de festivais e eventos mensal para atrair o turista diariamente, evitando 

sazonalidade e garantindo o crescimento contínuo para os comerciantes e 

empresários do setor. Gerar incentivos para os empresários do setor e criar 

mecanismos para que o turista permaneça pelo menos três dias na cidade, evitando 

o turismo predatório. 

 

Existe uma Guararema a ser descoberta e explorada. 
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 SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

Guararema é uma cidade que atrai muita gente, tendo em vista ser um 

polo turístico bem próximo à Capital. O índice de criminalidade não é baixo. 

Portanto, a preocupação com os níveis de segurança de nossa cidade é um 

fator que demanda atenção permanente. Segurança pública é consequência de 

uma série de políticas públicas, todavia se efetiva por meio do fortalecimento e 

empoderamento das forças de segurança, bem como da conscientização da 

população, sendo certo que com uma gestão organizada, fica possível planejar 

várias ações buscando o resultado que se pretende, ou seja, garantir que 

Guararema se torne uma cidade segura, cada vez mais. 

Fortalecer o Centro de Segurança Integrada, promovendo atuação 

juntamente com (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), buscando 

adotar à nossa realidade Bases Móveis da Policia Militar, bem como mais 

viaturas, sendo certo que no centro da cidade a movimentação de policiais será 

através de bicicletas, e ainda uma integral comunicação com órgãos de 

proteção social e de promoção dos direitos Ministério Público, Poder Judiciário 

sempre respeitando as competências e buscando o compartilhamento de 

dados e informações relevantes. Muito importante ressaltar o fortalecimento 

dos Conselhos Municipais de Segurança (CONSEG) e cadastramentos 

residências via  georreferênciamento para facilitar o aceso das policias.  

Lideranças comunitárias e voluntariado, utilizando espaços públicos 

existentes nos bairros, com a finalidade de reduzir conflitos pacificamente., 

desde que por profissionais adequados, capazes, criando Centros de Mediação 

de Conflitos, envolvendo diversos órgãos e instituições com o fim de auxiliar na 

resolução que não seja judicial ou violenta e assim privilegiar lideranças e 

pessoas respeitadas na comunidade. 

Criar um canal aberto com a população a fim de delegar questões de 

segurança pública, tais como iluminação pública, mato alto, poda de árvores, 

imóveis degradados, priorizando a prevenção e fiscalização da perturbação do 

sossego público e conscientizar eventuais infratores, com o intuito de prevenir 

e reduzir conflitos entre as pessoas, com objetivo de garantir o gozo dos direitos 
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naturais (descanso, sossego, etc.). 

Implementar a patrulha rural e ambiental no município, a serem 

especializados nessa atividade, em parceria com a Polícia Ambiental e a 

Secretaria de Urbanismo / Diretoria de Meio Ambiente, com vistas à 

preservação do meio ambiente, colaborando e somando forças com o trabalho 

da Polícia ambiental. 

  Criação do Programa Acolher , implementando uma metodologia de prevenção 

e atendimento integral às vítimas de violência doméstica, a exemplo do 

Programa RECOMEÇAR de Mogi da Cruzes, promovendo a atuação sistêmica 

das Forças de Segurança ( Polícias Civil e Militar), Ministério Público, Poder 

Judiciário, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e parceiros, 

com objetivo de planejar e executar ações integradas e sistêmicas para 

redução da violência doméstica e contra a mulher, além da efetiva proteção às 

vítimas com medidas protetivas. 

  Implantar Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, como 

equipamento do Programa Acolher, dotando-a de atendimento social, 

psicológico, oficinas terapêuticas e refeições, com objetivo de dar o primeiro 

tratamento e prevenção imediata aos casos decorrentes de violência doméstica 

e buscar o retorno da autonomia da vítima, seu retorno à família ou soluções 

como o aluguel social, para que retome a vida com dignidade.  

  Implementar programa de estímulo ao empreendedorismo feminino, para 

fomentar desde a capacitação gerencial e financeira até a atenção especial às 

linhas de crédito, em parceria com entidades e governos estadual e federal. 

 

 

 


