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GESTÃO DR. JÚNIOR E DR. NILSON (2021-2024) 

 

Salesópolis é uma terra rica e abençoada por Deus! Nos traz muito orgulho ter a 

oportunidade de traçar um planejamento estratégico que visa o bem estar de nosso povo. 

Administrar nossa casa já não é tarefa fácil, e temos a certeza que conduzir os caminhos 

de nossa cidade e trazer qualidade de vida ao nosso povo é ainda mais difícil, e deve ser 

exercido por pessoas que estejam realmente comprometidas com a população! Não se 

trata de grupos disputando entre si o “poder”, mas sim um sentimento, um chamado de 

ser luz em meio a este ‘caos’ chamado política. 

Devemos agir com sabedoria para promover o desenvolvimento de nosso Município e 

sobretudo com uma equipe competente e dedicada, composta por pessoas que, além de 

terem o conhecimento técnico, tenham vínculo de amor por nossa cidade, sejam pessoas 

de nossa terra. 

Nosso planejamento de município deve abranger as necessidades de nossa população e 

trazer solução aos problemas ou dificuldades que existem na oferta dos serviços públicos. 

Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Habitação / Regularização 

Fundiária e Modernização da Administração Pública serão nossos principais 

objetivos, pois acreditamos que através do enfrentamento e planejamento dessas cinco 

áreas e suas subdivisões, conseguiremos proporcionar a qualidade de vida esperada e 

merecida de nosso povo. É uma questão de saber escolher as prioridades de Salesópolis! 

Salesópolis é um município rico em belezas naturais e tem um povo devotado e 

hospitaleiro. Temos uma vocação nata para o turismo e o agronegócio. No entanto, 

devemos construir ações coordenadas para fomentar as diversas possibilidades de 

geração de emprego e renda, visando a estabilização da economia, o que trará condições 

de investimento nas diversas áreas que hoje são carentes. Vamos ao planejamento! 

PLANO DE GOVERNO 
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Como já explanado, nosso planejamento de cidade traz cinco pilares fundamentais, os 

quais possuem seus subitens correlatos, que igualmente serão explanados no decorrer 

de nosso plano de governo. 

 

Pilar SAÚDE: 

 

A manutenção da saúde de nossa população dever ser a prioridade de todo aquele que 

se propõe a ser gestor público. A administração e planejamento da saúde pública deve 

ser vista de forma ampla e multisetorial, pois existem ações que podem ser promovidas 

de forma simultânea e que trarão grandes benefícios à população, além de otimizar e 

direcionar os investimentos em saúde pública. 

Como estamos em tempo de planejar o futuro de nossa cidade, se faz imprescindível 

estipular metas a serem cumpridas, as quais serão divididas em metas de CURTO, MÉDIO 

E LONGO prazo, abrangendo toda a gestão, pois temos necessidades prementes em 

saúde (curto prazo) e devermos planejar a oferta e manutenção de serviços que hoje não 

são ofertados (médio e longo prazo). 

Nesse sentido, indicamos nossas prioridades em saúde pública: 

 Garantir o número adequado de médicos especialistas nos postos de saúde Central 

e Distrito Nossa Senhora do Remédio, especialmente pediatra, ginecologista e 

clínico geral;  

 Ampliação da oferta dos exames laboratoriais e redução do tempo de espera para 

sua realização e obtenção dos resultados;  

 Implantar o programa de saúde integral e multidisciplinar da mulher e da gestante, 

garantindo acesso ao pré-natal e realização de exames laboratoriais e de imagens 

necessários; 

 Dar prioridade aos programas e ações voltados para a zerar os índices de 

mortalidade infantil e materna; 
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 Ampliação do atendimento Odontológico no Posto de Saúde Central e Distrito 

Nossa Senhora do Remédio, visando implantar o acesso a prótese total e ao 

tratamento endodôntico de canal único, além da retomada das ações específicas 

nas escolas municipais; 

 Implantação do tratamento domiciliar aos acamados, idosos e portadores de 

necessidades especiais impossibilitados de locomoverem-se ao posto;  

 Controle e manutenção informatizada do estoque de medicamentos básicos e de 

uso contínuo;  

 Implantar o processo de informatização das unidades de saúde do município 

(UBS’s, Santa Casa, Ambulatório e Fisioterapia) e implantação de sistema de saúde 

integrado através de prontuário digital compartilhado entre os instrumentos de 

saúde do município; 

 Ampliar as especialidades médicas que apresentam grande demandas, tais como 

Cardiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Dermatologia e demais que venham 

apresentar demanda; 

 Capacitação e reciclagem e valorização de TODOS profissionais que trabalham na 

área da saúde, priorizando qualidade e humanização no atendimento;  

 Implantar unidades do Programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

principalmente nos bairros mais distantes; 

 Ampliar a atenção à saúde integral da pessoa Idosa e com Deficiência, através de 

cooperação intersetorial com a Secretaria de Esporte e Assistência Social; 

 Implantar o atendimento aos dependentes de Álcool e Drogas e fortalecer os 

programas de atendimentos aos pacientes de DST/AIDS e o Programa de Controle 

de Tuberculose; 

 Implantar, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social o Fortalecer o 

Programa de Fortalecimento de Vínculo e Aleitamento Materno; 

 Ampliar o Programa de Planejamento Familiar; 

 Dar continuidade às ações nos setores de vigilância sanitária, epidemiológica e 

zoonoses e implantar ações efetivas de políticas públicas voltadas ao bem-estar 

animal. 
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 Desenvolver ações integradas com os Municípios da Região visando o atendimento 

da população nos hospitais municipais mais próximos. 

 Implantar o Programa Saúde em Casa; 

 Modernização dos serviços oferecidos à população, principalmente através da 

aquisição de equipamentos e mobiliários modernos, que trarão melhor qualidade 

ao atendimento dos pacientes;  

 Priorização das ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde de forma 

integral e contínua;  

 Informatização de todos os instrumentos de saúde pública. 

Sem prejuízo das metas aqui elencadas, também é anseio de toda população a 

reestruturação da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, que em tempos passados 

foi referência em atendimento e pequenas cirurgias, atendendo, inclusive, toda nossa 

demanda de partos. 

Nesse sentido, se faz necessário o planejamento e articulação entre a Secretaria Municipal 

da Saúde, Diretoria de Planejamento e Jurídico da Prefeitura e políticos que desejam o 

bem estar de nossa população, através de ação conjunta, formular projeto de reforma e 

ampliação do prédio, com a devida adequação e aprovação sanitária, análise da 

documentação e dívidas da instituição com a formulação de tratativas de negociação 

junto aos credores, visando adequar e preparar nosso nosocômio ao recebimento de 

recursos estaduais e federais para realização das adequações necessárias. 

 

Subitem ASSISTÊNCIA E JUSTIÇA SOCIAL: 

 

A promoção do Ser Humano é uma das principais responsabilidades do gestor público, 

tendo destaque em nossa plataforma de governo, que visa incansavelmente a promoção 

da vida digna de nossa população. 

 

Para tanto, destacamos nossas ações voltadas à assistência e justiça social: 

  

 Continuar a fortalecer o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município; 
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 Aumentar a assistência e o apoio às pessoas com deficiência, prevendo a adoção 

de ações para educação, capacitação profissional, saúde e acesso ao emprego; 

 Fortalecer a política municipal do idoso, em parceria com a Secretaria Municipal 

da Saúde e Secretaria Municipal de Esporte; 

 Aprimorar as iniciativas municipais de respeito à diversidade; 

 Fortalecer e ampliar as políticas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA por meio de ação conjunta de todos os órgãos que integram o sistema de 

garantia de direitos; 

 Aprimorar o sistema municipal de acolhimento provisório, através de melhoria nas 

condições de trabalho e valorização dos cuidadores, além de intensificar em 

conjunto com o Judiciário o retorno assistido à convivência familiar; 

 Apoiar e valorizar o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais; 

 Construir, ampliar, reformar e modernizar as instalações dos Centros de Referência 

da Assistência Social – CRAS no município, em especial no Distrito Nossa Senhora 

do Remédio; 

 Atualizar o Diagnóstico Socioterritorial do município; 

 Desenvolver o Plano Municipal de Assistência Social.; 

 Ampliar as equipes de referências dos serviços de execução direta sempre que 

tendo em vista as demandas identificadas e especificidade de cada território;  

 Construir o Plano Municipal de Vigilância Socioasssitencial; 

 Aprimorar os Programas do Governo Federal que visam combater a pobreza, 

erradicar o analfabetismo;  

 Em parceria com a Secretaria de Educação, ampliar a oferta de atividades 

socioculturais ao crianças e Jovens, especialmente aqueles em situação de 

vulnerabilidade social; 

 Mapear e desenvolver projetos de apoio às famílias que estão em área ou situação 

de risco;  
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Pilar EDUCAÇÃO: 

 

Tão importante quanto a saúde, as ações voltadas à educação devem ser planejadas de 

forma ampla, haja vista que abrange com facilidade ações relacionadas, tais como 

ESPORTE e CULTURA, as quais serão aqui propostas de forma conjunta, observadas as 

peculiaridades de cada setor. 

 

Devemos agir de forma a garantir um projeto educacional de qualidade desde a primeira 

infância, através de vagas suficientes de creche, pré-escola, ensino fundamental e 

através de parcerias, a oferta de cursos Técnicos (Centro Paula Souza)  Ensino Superior 

(UNIVESP), pois são instrumentos imprescindíveis à manutenção e acesso de nossas 

crianças, jovens e adultos às ações educativas, as quais são fundamentais à promoção e 

construção da cidadania, respeito ao ser humano e a igualdade de direitos. 

 

Passamos, agora a apresentação de nossas prioridades: 

 

 Estudar a viabilidade de instituir o Ensino em Tempo Integral na rede municipal 

de educação; 

 Ampliar o acesso à escola para os alunos de Salesópolis;  

 Planejar e verificar a necessidade de ampliação e reforma das escolas municipais, 

inclusive com a construção de novas salas de aula, quando necessário; 

 Verificação e adoção de providências necessárias ao término da construção da 

Creche do Bairro do Fartura; 

 Verificação e adoção de providências para a abertura da Creche do Distrito Nossa 

Senhora do Remédio; 

 Postular junto ao Governo do Estado a implantação de novas creches, conforme 

demanda municipal; 

 Ampliar o atendimento aos alunos da rede municipal de ensino que tenham algum 

tipo de necessidade especial, com a oferta multidisciplinar de profissionais, visando 

melhorar a qualidade no atendimento aos alunos e a efetivação da inclusão, como 

forma de socialização e não de exclusão social; 
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 Aprimorar e fomentar a qualificação dos profissionais que prestam atendimento 

aos alunos com necessidade especial; 

 Ampliar, observada a possibilidade orçamentária, a oferta de vagas aos alunos 

com necessidades especiais junto a Entidades Especializadas como a APAE; 

 Fortalecer o programa de abertura das escolas municipais aos finais de semana e 

feriados para lazer da Comunidade; 

 Implantar programa Mais Educação, que visa promover ações para ampliar o nível 

de escolaridade da população, incluindo programas de qualificação para o trabalho 

e a geração de renda, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento; 

 Implantação de cursos profissionalizantes e descentralizados de qualificação e 

requalificação profissional, em conformidade com as demandas municipais e 

mercado local de trabalho; 

 Promover e valorizar a qualificação e a formação continuada dos professores para 

uma ação pedagógica eficiente; 

 Garantir a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal nas 

áreas rurais;  

 Realizar obras de acessibilidade nas escolas para garantir a inclusão das crianças 

com deficiência nas escolas municipais; 

 Dar continuidade à melhoria da merenda escolar, principalmente com a ampliação 

da oferta de gêneros da economia familiar e produtos locais; 

 Criar programa de capacitação contínua dos professores e demais profissionais da 

educação, com a capacitação obrigatória em primeiros socorros;  

 Fomentar parcerias com o intuito de ofertar aos nossos jovens cursos 

preparatórios para o ENEM, VESTIBULINHOS E VESTIBULARES;  

 

Subitem CULTURA: 

 

Um importante subitem relacionado ao pilar EDUCAÇÃO é o desenvolvimento das políticas 

públicas voltadas a CULTURA, onde podemos destacar as ações que entendemos 

essenciais de imediato: 
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 Utilizar do Mercado Municipal (Centro Cultural Dita Parente), para promover 

encontros com personalidades locais, buscando resgatar fatos históricos e eventos 

antigos; 

 Criação do Acervo Histórico de Salesópolis, através de fotografias, reportagens e 

depoimentos, visando manter viva nossa História para preservar e divulgar a 

história às futuras gerações; 

 Criação do Conselho Municipal da Cultura;  

 Reorganizar a Feira de Quinta de Mês;  

 Incentivar os grupos de danças culturais do município, principalmente através da 

participação de eventos locais e regionais;  

 Instituir o Calendário Cultural Municipal, a fim de promover as Festas Típicas, 

Culturais e Religiosas do município, além da promoção de eventos que fortaleçam 

nossos grupos locais;  

 Implantar a política de incentivo fiscal de apoio à cultura no município, visando 

fortalecer as políticas de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, 

arquitetônico, ambiental, natural e paisagístico do município; 

 Possibilitar o acesso da população à informação e à produção artística, cultural e 

científica como condição de democratização da cultura na cidade; 

 Implantar novos equipamentos de cultura; 

 Criar espaços de lazer integrados com esporte e cultura; 

 
 

Subitem ESPORTE E LAZER: 

 

O Esporte é uma ferramenta fundamental de manutenção da saúde e inclusão social, 

tendo papel fundamental, inclusive, na qualidade de vida de nossa população. É também 

importante instrumento de lazer, em especial através da prática amadora de modalidades 

coletivas e individuais, que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, mas sem 

qualquer apoio ou incentivo do poder público. Investir em Esporte é investir em qualidade 

de vida. 
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 Implementar programa de incentivo à atividade física para os idosos, firmando 

parceria com academias de ginástica e clubes esportivos; 

 Implantar novos espaços de esporte, lazer e recreação, especialmente nos bairros 

mais distantes e em terrenos públicos subutilizados; 

 Criar programa de atendimento e incentivo às atividades esportivas para pessoas 

com deficiência, inclusive proporcionando espaços de lazer adaptados a elas; 

 Incentivar a prática de esportes, recreação e lazer em todos os segmentos da 

população e nas mais diversas faixas etárias; 

 Desenvolver programas de esporte educacional e comunitário para afastar 

crianças, 

 adolescentes e jovens das drogas; 

 Diversificar as atividades esportivas oferecidas nos centros esportivos a fim de 

aumentar a participação popular; 

 Implantar programas de esporte e lazer nas escolas e nos bairros, para jovens e 

adultos, especialmente aos finais de semana e feriados; 

 Melhorar e ampliar os equipamentos esportivos existentes; 

 Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais; 

 Manter a contínua manutenção em todos os Centros Esportivos (Salesópolis e 

Distrito) e buscar parcerias para implantar novos equipamentos em áreas 

deficitárias;  

 Reformar e ampliar as Academias da Terceira Idade em praças e espaços públicos 

da cidade. 

 Estruturação do Conselho Municipal de Esporte, com a participação efetiva de 

todos os segmentos do esporte, especialmente aqueles já desenvolvidos no 

município;  

 Fomentar a realização de eventos esportivos no município em todas as 

modalidades, especialmente as que possuem representatividade municipal, 

através de campeonatos municipais; 

 Fomentar e auxiliar a prática de modalidades esportivas individuais, tais como 

mountain bike, motocross, esportes náuticos e esportes radicais;  
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 Criar um calendário municipal de eventos esportivos, campeonatos municipais e 

intermunicipais;  

 Incentivar a criação e organização de escolinhas de atividades esportivas coletivas 

e individuais, tais como futebol de campo, futebol de salão, basquete, vôlei, sem 

prejuízo de outras modalidades esportivas que apresentarem demanda;  

 Incentivar as diversas modalidades esportivas em nosso município, visando a 

criação de equipes municipais para participação e representação de nossa cidade 

em eventos locais e regionais. 

 

Subitem JUVENTUDE: 

 

Sem prejuízo das políticas públicas já abordadas nos itens Educação e Saúde, faz-se 

imprescindível a instituição de políticas públicas intersetoriais visando a implantação de 

um PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, auxiliando as organizações civis na organização 

de programas e ações voltadas aos jovens Salesopolenses. 

 

Pilar DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

 

Um pilar essencial de nosso planejamento de cidade está voltado ao Desenvolvimento 

Econômico, que envolve sub áreas como Agronegócio, Turismo, Comércio, Meio 

Ambiente, Sustentabilidade e Saneamento. 

Para que nosso município alcance o desenvolvimento esperado devemos planejar e 

estruturar esses setores fundamentais ao desenvolvimento econômico, sem deixar de 

lado a preservação do meio ambiente. 

Trazemos como indicativos prioritários: 

 Instituição de uma política voltada à geração de renda com a desburocratização e 

facilitação da inscrição municipal e implantação de novos empreendimentos em 

nosso município, através da capacitação dos empreendedores e captação de 

investidores;  
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 Criação do programa Escola do Empreendedor, que visa auxiliar novos 

empreendedores em relação ao estudo de viabilidade econômica, apoio a 

implantação de novos negócios, especialmente os Microempreendedores 

Individuais (MEI’s); 

 Incentivo à implantação de empresas não poluentes no Município;  

 Reativação da Comissão Municipal de Emprego e pactuação de novas parcerias 

com o Balcão de Emprego Regional e criação do balcão municipal;  

 Potencializar o apoio ao crédito para empreendedores locais através do Banco do 

Povo Paulista; 

 Firmar parceria com o Governo do Estado e Governo Federal visando a pactuação 

de vagas em cursos de capacitação em Programas de Qualificação Profissional; 

 Fortalecer e ampliar as parcerias com SEBRAE, ONGs, Sindicato Rural, SENAR, 

SENAI e entidades voltadas à promoção e geração de emprego e renda; 

 Buscar investidores visando a implantação de núcleos industriais voltados à 

instalação de pequenas e microempresas nas áreas definidas do Plano Diretor 

como Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico; 

 Fortalecer os programas de acesso ao primeiro emprego; 

 Fomentar ações que incentivem o comércio e a prestação de serviço, fortalecendo 

o segmento e gerando empregos; 

 Fortalecer a política de atração de investimentos, promovendo as vantagens 

comparativas da cidade; 

 Incentivar a criação de polo digital de comercio e prestação de serviços em nosso 

município, como empresas de telemarketing e teleatendimento; 

 Promover ações de desburocratização municipal, visando facilitar a abertura de 

novos negócios na cidade; 

 Instituir programa de capacitação dos empreendedores de rua, além de manter 

incentivos fiscais para a categoria, estimulando a geração de emprego e renda; 

 Criação do corredor gastronômico valorizando a gastronomia de Salesópolis, em 

especial as comidas típicas e fortalecimento do Festival Gastronômico do Cambuci 

e Frutas Nativas;  
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 Criação de Programa de incentivo ao consumo no comércio local, através de ações 

de marketing e capacitação dos empreendedores locais;  

 
 

Subitem AGRICULTURA / AGRONEGÓCIO: 
 

 

Apesar de fazermos parte do cinturão verde do Alto Tietê, temos muito a evoluir em 

relação a instituição desta categoria como uma atividade econômica que nos trará a 

geração de emprego e renda que necessitamos. Temos uma vocação natural ao 

agronegócio e a administração pública deve desenvolver políticas públicas voltadas ao 

fomento dessa atividade essencial ao nosso desenvolvimento econômico. 

 

Vamos às ações que planejamos instituir nessa área tão importante ao município:  

 

 Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável para nosso 

município; 

 Ampliar a assistência técnica para os agricultores; 

 Incentivar a agricultura orgânica no município; 

 Apoiar a ampliação do cultivo e dar visibilidade aos produtores de flores e plantas 

ornamentais do município; 

 Implementar programa de conservação das estradas rurais para garantir o 

escoamento da produção e o controle de erosões; 

 Criar programa de estímulo à produção e ao consumo de alimentos saudáveis; 

 Incentivar o fortalecimento das cadeias produtivas de hortaliças; 

 Fomentar ações de apoio à agricultura familiar e a produção orgânica de alimentos, 

principalmente voltados à Merenda Escolar; 

 Divulgar, nos diversos setores do município, o potencial agropecuário de 

Salesópolis, estreitando o contato entre os consumidores e produtores rurais; 

 Desenvolver, em parceria com o SEBRAE, Centro de Apoio ao Trabalhador - CAT 

e Sindicato Rural, entre outras instituições, um amplo programa de capacitação 

para jovens empreendedores rurais; 
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 Reivindicar junto à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel a oferta de 

serviço de conexão à internet e de rede de telefonia celular em áreas rurais;  

 Incentivar junto com o SEBRAE a criação do Programa de Marketing Agropecuário; 

 Melhorar o atendimento dos serviços públicos à Zona Rural;  

 Aplicar o Programa Agricultura Familiar, auxiliando o produtor rural para 

comercialização dos seus produtos para a merenda escolar – PNAE- Programa 

Nacional de Alimentação Escolar;  

 Regulamentação do sistema de certificação municipal “Produto da Terra”, para 

monitorar e atestar a qualidade do que é produzido em Salesópolis;  

 Ampliação do Programa Patrulha Agrícola;  

 Capacitação e fomento à produção e criação de atividades voltadas a Piscicultura, 

Apicultura, Avicultura Caipira para corte e postura, Caprinocultura, Ovinocultura, 

Suinocultura, Bovinocultura de Leite e Corte; 

 Regulamentação do SIM – Selo de Inspeção Municipal, para que produtos de 

origem animal produzidos em nosso município sejam comercializados de forma 

regular, garantindo qualidade e procedência; 

 Fomentar a instituição de Associações de Agricultores e Produtores Rurais, como 

forma de canalizar as demandas desse segmento;  

 Incentivo à criação de hortas escolares e comunitárias;  

 

Aproveitamento do Eucalipto – Ampliação do Leque de Produtos:  

 

Dado o fato de a principal atividade econômica estar há anos em declínio, o que vem 

causando reflexos negativos ao nosso Município, se faz imprescindível a busca de 

alternativa à destinação da produção, haja vista que o fomento inicial para a celulose 

hoje se torna inviável, pois a empresa que promoveu o incentivo do plantio veio a se 

tornar autossuficiente em sua produção, diminuindo consideravelmente a aquisição 

anteriormente fomentada. 

Neste sentido, ante a monocultura predominante do eucalipto, devemos inovar e 

encontrar alternativa viável para o escoamento da produção, seja em busca de mercados 

alternativos à celulose, indústria química, construção civil ou indústria de móveis. 
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No quadro abaixo trazemos sugestão de escoamento da produção da madeira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido às limitações existentes na articulação individual das alternativas ao eucalipto, 

buscamos auxílio para alinhamento do planejamento de forma regionalizada, e temos 

como grande aliada a CAMAT – Cooperativa Mista Agrícola do Alto Tietê, que vem sendo 

a única articuladora quanto a alienação da produção dos produtores cooperados, o que, 

por mais que ajude, se demonstra insuficiente para devolver aos nossos produtores e 

empreendedores da área condições de fomentar a abertura de novos postos de trabalho.  

 

Temos certeza que com a articulação da Secretaria de Desenvolvimento Regional, sob a 

liderança do Secretário Vinholi, alcançaremos alternativas viáveis à nossa produção de 

madeira. 

 

Fomento das Cooperativas Locais e Regionais: 

 

Acreditamos que unir forças e competências é a forma mais eficiente de se promover o 

desenvolvimento. As cooperativas de trabalho vêm para nos auxiliar no desenvolvimento 

econômico e social. 
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Em nosso município possuímos duas cooperativas ativas e que, se devidamente 

estruturadas, poderão contribuir para nosso desenvolvimento sustentável, haja vista que 

enquanto uma busca a união de esforços para o escoamento da produção agrícola 

(CAMAT), a outra vem para aliar a preservação do meio ambiente com ações que visam 

trazer dignidade aos cooperados, através da coleta e destinação de materiais recicláveis 

(COOPERARES). 

 

Subitem MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO: 

 

De nada adianta fomentarmos o desenvolvimento de nossa capacidade produtiva, se não 

planejarmos e preservarmos o meio ambiente, pois temos de aliar o desenvolvimento à 

preservação ambiental. 

 

Quando pensamos em preservação ambiental, também devemos pensar em saneamento 

básico, que vai desde a oferta de água potável até o tratamento do esgoto coletado, sem 

esquecer de grande parte de nossa zona rural que também sofre com a ausência de 

saneamento e agora com a ausência de coleta e destinação dos resíduos sólidos (lixo). 

 

Para tanto, trazemos nossos principais tópicos sobre o tema: 

 

 Pleitear junto a SABESP a implantação de redes de água e esgoto necessárias para 

acompanhar o desenvolvimento habitacional da cidade, especialmente nas áreas 

não abrangidas no último contrato assinado com a Autarquia; 

 Buscar a implantação sistemas de esgotamento sanitário em núcleos isolados e 

dispersos da malha urbana; 

 Promover a constante manutenção de córregos e rios que cortam Salesópolis, com 

o objetivo de evitar enchentes e outros problemas relativos à saúde pública. 

 Zelar e fortalecer o sistema de parques municipais e áreas protegidas do 

município; 

 Implementar a política municipal de destinação e tratamento de resíduos sólidos, 

consoante legislação recente; 
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 Instalar e cuidar da manutenção das lixeiras comuns e de coleta seletiva; 

 Ampliar o Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem, em especial com ações de 

estímulo à população; 

 Criar o plano municipal de arborização pública municipal e implementá-lo; 

 Ampliar a educação ambiental nas escolas do município, através de projetos e 

promoção de palestrar e concursos culturais; 

 Instituir e executar o Plano Municipal de Macrodrenagem em parceria com o 

Governo do Estado; 

 Ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto; 

 Criação de programa de saneamento básico na área rural para evitar a 

contaminação do lençol freático, através de parcerias com a iniciativa privada e 

Governo do Estado;  

 Estudo de viabilidade da implantação de canil municipal para animais de rua, com 

implantação de castração e vacinação até a destinação para adoção;  

 Análise de viabilidade e possibilidade jurídica da retomada da Coleta de lixo 

orgânico nos bairros rurais;  

 Modernização de nossa legislação municipal, visando manter harmonia 

especialmente com a Lei Específica;  

 Reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente;  

 Criação de parceria com a iniciativa privada visando o incentivo ao reflorestamento 

em áreas de APP’s (Áreas de Proteção Permanentes), para recuperação de 

nascentes e das áreas de reserva legal; 

 

Subitem TURISMO: 

 

Tido como a ‘menina dos olhos’ de nossa cidade, o Turismo tem papel 

estratégico no desenvolvimento sustentável de nossa cidade, pois devido as 

riquezas naturais e investimentos realizados pela iniciativa privada, 

Salesópolis é um dos destinos favoritos quando se fala em turismo rural e 

ecopedagógico. 
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Mesmo sendo de suma importância, para nossa cidade, nos últimos anos teve 

significativa diminuição nos investimentos, o que acarretou no sucateamento 

dessa importante área, que coma recente elevação de nossa Paróquia à 

Santuário Diocesano, adicionou mais um importante ponto turístico e nos 

coloca no calendário do Turismo Religioso, que certamente trará reflexos 

positivos em nosso comércio local assim que normalizada a pandemia.  

 

Como principais pontos a serem explorados ou instituídos, trazemos: 

 

 Desenvolvimento de campanha permanente nas escolas e comercio local, visando 

a conscientização da importância do turismo para o movimento do comércio local 

e geração de empregos;  

 Inserção do Município no roteiro turístico regional;  

 Instituir um calendário de eventos municipal a ser inserido no calendário turístico 

regional e estadual;  

 Desenvolver um programa de turismo rural, voltado a propriedades rurais que 

tenham interesse no acolhimento de turistas; 

 Fortalecer o marketing institucional, visando destacar nosso município no fluxo 

turístico regional; 

 Estimular e oferecer a assessoria necessária para a implantação de novos hotéis, 

pousadas e locais para acomodação de turistas, em conformidade com a legislação 

própria; 

 Criação de cursos de Turismo, Hotelaria e Receptivo Turístico, através de parcerias 

com a iniciativa privada e Governo do Estado; 

 Fomentar a geração de trabalho, emprego e renda com ações ligadas ao turismo; 

 Estimular o desenvolvimento integral do turismo em suas diversas categorias; 

 Ampliar a Política Municipal de Turismo fortalecendo ações que promovam e 

incentivem o investimento nos potenciais pontos de interesse turístico do 

município; e 

 Incentivar o Agroturismo, o Turismo Rural, o Ecoturismo, Turismo Religioso e 

Esportivo. 

 



 
 
 
 
 

DR. JÚNIOR PREFEITO                                                   DR NILSON VICE 

Pilar HABITAÇÃO e REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: 

 

Instrumento importante para entregar dignidade à nossa população, a entrega de 

moradia digna e a regularização fundiária devem estar presente em todo planejamento 

municipal, pois nos últimos anos aumentou sobremaneira as demandas judiciais que 

versam sobre a regularização de áreas loteadas, principalmente na zona rural. 

 

Devido a possibilidade jurídica de ser regularizadas as áreas que hoje são objeto de 

análise do judiciário, a administração pública desenvolve papel fundamental na 

regularização dessas áreas, que através do novo zoneamento trazido no plano diretor 

viabilizou a regularização. 

Nesse sentido, trazemos as principais ações que entendemos necessárias: 

 

 Disponibilizar áreas que pertencem ao patrimônio municipal para implantação de 

empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Casa, Minha Vida; 

 Estimular a produção de habitação de interesse social por meio da iniciativa 

privada e das associações e cooperativas populares; 

 Ampliar os projetos de habitação especial para a população idosa; 

 Dar continuidade ao Programa de Regularização Fundiária, incluindo a 

reurbanização dos bairros, em especial aqueles relacionados a assentamentos 

subnormais; 

 Dar continuidade e ampliar a política pública de fiscalização, a fim de inibir os 

processos de invasão nas áreas ambientais e de risco; 

 Assegurar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e às necessidades da população e às 

características locais, em especial em áreas destinadas a conjuntos habitacionais 

de interesse social; 

 Implantar o Programa Municipal de Moradia Popular (Planta Popular); 

 Implantar Programa Municipal de Assistência Técnica para auxiliar o cidadão que 

recebeu a Planta Popular da Prefeitura na construção do imóvel. 
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 Viabilizar a criação e estruturação do Conselho Municipal de Habitação e 

Regularização Fundiária;  

 Verificação da necessidade de revisão do Plano Diretor e edição de legislação 

necessária para a regularização dos loteamentos segundo a nova legislação 

estadual e federal;  

 Gestões junto aos órgãos governamentais com busca de parcerias e convênios, 

para acelerar o processo de regularização;  

 Aprovação de cronograma de trabalho para que haja otimização dos processos de 

regularização, de modo que o Município não tenha que arcar com indenizações;  

 Buscar parcerias e recursos para a construção de casas populares;  

 

Subitem INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE e SEGURANÇA: 

 

O planejamento de cidade deve ser amplo a abranger todas as áreas de nossa cidade, 

tais como infraestrutura urbana, transporte e segurança. Deve abranger questões 

pontuais como mobilidade e acessibilidade como forma de proporcionar qualidade de vida 

aos nossos munícipes. 

 

Por se tratar de assuntos correlatos e que possuem significativa importância, buscamos 

a estruturação das principais frentes de atuação: 

 

Infraestrutura Urbana: 

 

 Promover a renovação da malha urbana; 

 Assegurar aos munícipes a manutenção das vias públicas oficiais em condições 

regulares de tráfego; 

 Proporcionar infraestrutura básica em todos os bairros, especialmente nos bairros 

mais distantes, para elevação da qualidade de vida da população, especialmente 

as de baixa renda; 
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 Melhorar o sistema viário municipal, incluindo execução de pavimentação e 

recapeamento de vias, microdrenagem urbana e ampliação da iluminação pública 

em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado e a iniciativa privada; 

 Implantar novas praças e outros espaços públicos; 

 Manter as praças e parques sob constante manutenção; 

 Continuar implantando programas de urbanização nos bairros; 

 Implantar um programa de recuperação asfáltica; 

 Continuar melhorando o sistema de iluminação pública com a substituição de 

100% das lâmpadas comuns por led’s, trazendo economia e maior segurança; 

 Priorizar a execução de obras viárias que façam a ligação entre bairros; 

 Pressionar as agências reguladoras e as prestadoras de serviços para que 

promovam a cobertura de demandas por redes de comunicação, transmissão de 

dados e energia; 

 Melhorar a acessibilidade dos passeios públicos, visando melhorar a qualidade de 

vida das pessoas com mobilidade reduzida e deficientes físicos.   

 

Transporte: 

 

 Implantar cobertura nos pontos de ônibus de toda a cidade; 

 Criação e implantação de ciclovias, promovendo o Transporte Verde; 

 Incentivar e criar rotas alternativas para os ciclistas, utilizando principalmente as 

estradas vicinais e rurais da cidade; 

 Desenvolver e incentivar Programas de Educação para o trânsito; 

 Dar continuidade aos programas de segurança para o pedestre, inclusive no 

entorno das escolas e nas faixas de segurança; 

 Promover a melhoria da mobilidade urbana, por meio do desenvolvimento de 

ações de transporte, trânsito e acessibilidade; 

 Dar continuidade à recuperação e manutenção das estradas vicinais em parceria 

com o Governo do Estado; 

 Implementar meios para fiscalização e melhoria constante na qualidade do serviço 

de transporte intermunicipal;  
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 Promover estudo de viabilidade para implantação de linha de ônibus para Santa 

Branca e Guararema;  

 Buscar junto as agências reguladoras o estudo de viabilidade para o aumento do 

número de horários para a linha de Caraguatatuba;  

 Criação de Projeto de Lei para a concessão do serviço público de transporte 

municipal de passageiros, após estudo de viabilidade e demanda;  

 Promover a perenização das estradas rurais conforme previsto na Lei Orgânica;  

 

Segurança: 

 

 Implementar o Plano Municipal de Segurança Pública; 

 Fortalecer continuamente a segurança pública no município; 

 Dar continuidade ao Programa de Atividade Delegada, com o aproveitamento de 

parte das horas de folga dos policiais civis e militares para atuação na segurança 

pública; 

 Incrementar o investimento em novas tecnologias e em ferramentas de 

inteligência no combate ao crime organizado; 

 Reativar e ampliar o sistema de videomonitoramento com câmeras instaladas em 

pontos estratégicos na área central e no Distrito Nossa Senhora do Remédio e 

adjacências; 

 Continuar ampliando o sistema de iluminação pública nos bairros; 

 Proporcionar segurança na zona rural do município em conjunto com Polícia Militar 

e Polícia Civil; 

 Investir em políticas públicas de prevenção da violência, em especial contra 

mulheres, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; e 

 Ampliar a estrutura da Defesa Civil. 

 Criação, principalmente nas escolas, de campanhas permanentes de combate às 

drogas e uso irresponsável do álcool, segurança no trânsito, desarmamento, 

racismo e intolerância de qualquer tipo;  

 Efetivação do convênio com a Polícia Militar para a reativação e reinício da 

operação das câmeras de segurança;  
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 Fomentar a instalação de cursos de Bombeiro Civil, Brigadista e Salva-Vidas, além 

da criação de grupo voluntário;  

 Capacitação constante e apoio a todos os membros do Conselho Tutelar; 

 Fortalecimento das ações da Vizinhança Segura e a definição, junto com as 

comunidades, acerca das prioridades para a segurança na área urbana e na zona 

rural.  

 Incentivo à manutenção e ampliação ao Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e a Violência (PROERD);  

 

Pilar ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 

Responsável pelo efetivo atendimento às demandas de nossos munícipes, se faz 

imprescindível a organização da Administração Municipal, através da gestão eficiente de 

seu pessoal, valorização e capacitação contínua dos servidores municipais, visando a 

melhoria da qualidade das condições de trabalho, que refletirá na qualidade do 

atendimento recebido pela população. 

 

A modernização dos equipamentos públicos é imprescindível ao bom atendimento à 

população e para tanto, destacamos nossas prioridades:  

 Promover levantamento e melhoria nos equipamentos públicos; 

 Implantar o Programa Municipal de Desburocratização e gestão eficiente dos 

recursos públicos; 

 Melhorar as condições de trabalho e fortalecer a atualização e capacitação 

permanente dos servidores públicos municipais; 

 Estimular as políticas de valorização do servidor público, especialmente nas 

carreiras que prestam serviços diretos à população; 

 Implantar a rede dos serviços de Governo Eletrônico pela internet, especialmente 

para facilitar a obtenção de certidões via intenet; 

 Ampliar as ferramentas de transparência e controle social da administração 

pública; 
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 Utilizar os sistemas de tecnologia de informação na busca de agilidade, 

simplificação das tarefas, buscando a redução de custos das operações e a 

prestação direta e transparente de serviços e informações aos munícipes; 

 Utilizar, no processo de planejamento estratégico municipal, instrumentos e canais 

de participação democráticos; 

 Integrar as ações de gestão e planejamento estratégico municipal entre os setores 

público e privado do município; e 

 Democratizar o acesso à internet, ampliando o fornecimento de WIFI gratuito em 

praças e outras localidades do município. 

 Melhoria da qualidade dos serviços públicos e implantação da eficiência total;  

 Elaboração de projeto e captação de recursos para construção do Paço Municipal 

para abrigar a sede do Poder Executivo e as suas Secretarias;  

 

Gestão de Pessoal  
 

 Promover a valorização dos servidores através da implementação de política de 

capacitação, qualificação, atualização e gratificação por desempenho;  

 Estimular o diálogo com o Sindicato dos Servidores para o alcance da melhor 

solução de eventuais impasses existentes;  

 Promover a reorganização administrativa, afim de elaborar Plano de Carreira que 

atenda às necessidades e os direitos dos servidores;  

 Promover a informatização das secretarias municipais de modo a integrar toda a 

administração;  

 Disponibilizar profissional de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, a fim 

de promover condições legais de trabalho;  

 Fomentar o aproveitamento dos servidores concursados nos cargos comissionados 

como dispõe a lei Orgânica, com a oferta de capacitação aos interessados.  

 

Finanças Públicas 

 

 Planejar as ações municipais, com o intuito de reduzir a dívida pública municipal 

através de renegociação com credores;  
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 Otimizar os gastos públicos com austeridade e responsabilidade, visando a 

eliminação do desperdício de recursos públicos e gastos supérfluos;  

 Renegociação dos contratos de aluguel, visando a diminuição das despesas com 

locação de prédios;  

 Implantação de sistema informatizado de agendamento e controle da frota de 

veículos e maquinários, com a regulamentação dos gastos com combustíveis e 

manutenção da frota;  

 Buscar meios de promover o aumento da receita municipal sem que cause 

aumento de impostos ou taxas municipais;  

 

   


