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PLANO DE GOVERNO 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 

2021 / 2024 

 

Mais uma vez tenho a satisfação de colocar meu nome à disposição da população 

de SALESÓPOLIS para ajudar no crescimento de nossa cidade. 

Atuei como vereador nos anos de 2005 a 2012, vice-prefeito de 2013 a 2016 e 

prefeito na atual gestão iniciada em 2017. 

Neste mandato como Prefeito de SALESÓPOLIS pude TRABALHAR para organizar 

a casa, quitar e renegociar dívidas, ordenar a administração municipal, cumprir com 

todos os compromissos legais frente nossa população, sempre honrar em dia com o 

pagamento de nossos zelosos funcionários, tendo a saúde em primeiro lugar, a 

limpeza e a zeladoria pública. 

Pudemos fazer muito, graças a DEDICAÇÃO E INCANSÁVEL TRABALHO 

desempenhado, honrando cada voto recebido. 

Se me for permitido ser reconduzido ao cargo de Prefeito de SALESÓPOLIS e poder 

desempenhar um segundo mandato continuarei firme com todos os compromissos 

assumidos, com a DEDICAÇÃO E ESFORÇO DE SEMPRE, com a meta de poder 

TRABALHAR ainda mais em prol do desenvolvimento econômico de nossa cidade, a 

geração de renda e emprego e o crescimento turístico, vocação natural desta 

querida terra que tenho como minha. 

Apresento minhas propostas de CONTINUIDADE de Governo ciente de  que temos 

um vasto campo de trabalho para alcançar o sonhado CRESCIMENTO de nossa 

cidade. 

 

Prefeito VANDERLON OLIVEIRA GOMES 

 

 

 



p. 2 
 

EDUCAÇÃO 

- Continuidade e do aumento da quantidade da oferta de cursos universitários 

gratuitos através de Polo da Univesp hoje com 70 alunos 

- Constante melhoria da qualidade de ensino e alfabetização 

- Aumento da oferta de vagas em creches priorizando o atendimento a crianças de 0 

a 2 anos 

- Continuidade da oferta de transporte escolar 

- Reforma EMEI “Maria Aparecida Freire de Faria” e EMEI “Vereador Antonio 

Rodrigues Fernandes” (Distrito Nossa Senhora dos Remédios) 

- Continuidade da oferta de cursos de Libras, Braile e primeiros socorros aos 

professores e funcionários da rede municipal 

- Constante melhoria da merenda escolar com a continuidade da oferta de alimentos 

da agricultura familiar da produtores salesopolenses 

- Continuar com AEE e buscar viabilizar local para construção Centro Multidisciplinar 

- Buscar meios para implantação de sala de informática nas escolas da rede 

municipal 

- Implantação das disciplinas de artes e educação física no ensino fundamental 

através de concurso público 

- Busca de emendas para aquisição de tablets para uso dos alunos do ensino 

fundamental 

 

SAÚDE 

- Implantação do ESF – Estratégia Saúde da Família 

- Dar continuidade na atenção aos serviços da Santa Casa de Misericórdia Frederico 

Ozanan mantendo todos os repasses em dia com manutenção dos serviços de 

pronto atendimento 

- Dar continuidade na melhoria da qualidade de atendimento dos serviços de 

transporte de saúde mantendo os horários de 03 e 09 horas da manhã 
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- Manter a realização dos exames laboratoriais e ultrassom na Estância amenizando 

filas de espera  

- Aumentar o número de especialidades que atendem no município 

- Trabalhar para aumentar os tipos de exames realizados no município 

- Buscar recursos para realizar a Reforma da UBS – Unidade Básica de Saúde 

“Vereador João Freire de Almeida” 

- Implantação do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial com a remodelação dos 

serviços de saúde mental no município 

- Reestruturação dos equipamentos da clínica de fisioterapia 

- Buscar humanização em todos os atendimentos da Saúde 

 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

- Fortalecimento da coleta seletiva e educação ambiental na zona rural 

- Melhorias na estruturação da Coleta Seletiva na zona urbana 

- Saneamento Rural - Projetos de saneamento básicos nas áreas rurais, por meio de 

projetos, programas específicos do Governo Federal, Estadual e Ong’s, visando a 

preservação dos mananciais 

- Implantação do Licenciamento Ambiental Municipalizado 

- Continuidade do Programa Produtor de Água e aumento do número de 

propriedades participantes 

- Ampliação de construção de posto de entrega voluntária de rejeitos 

- Revitalização do Centro de Pesquisa com formação de parcerias com Cooperativas 

e Ong’s no desenvolvimento de cursos profissionalizantes 

- Continuidade de parcerias com as Escolas Municipais e Estaduais para atividades 

que envolvam a Educação Ambiental 

- Parcerias com Ong’s e Empresas que atuem e contribuam com a Educação 

Ambiental no município  

- Aquisição de mais equipamentos para melhoria da Patrulha Agrícola; 

-Capacitações continuadas ao pequeno produtor sobre o manejo e manutenção de 

equipamentos agrícolas em parcerias com Associações, Cooperativas e Ong´s; 
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-Incentivo aos produtores agroecológicos; 

- Implantação do SIM-Serviço de Inspeção Municipal através do CONDEMAT 

fortalecendo o produtor local e geração de renda  

- Auxílio ao pequeno produtor na busca de recursos financeiros junto às instituições 

competentes como Banco do Povo 

- Continuidade de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores rurais 

locais 

- Ampliação da Regularização Fundiária 

- Atuação frente aos órgãos estaduais competentes para ampliação do saneamento 

básico no município 

- Finalização da Regularização Fundiária dos núcleos Prioritários: NARCISO, 

PROLOP e VILA ADHEMAR. 

- Continuidade nas ações para os processos Regularização Fundiária dos núcleos 

irregulares 

- Assessoria aos munícipes e comunidades acerca da Regularização Fundiária 

- COOPERARES – fechamento e revitalização do galpão para visitas de escolas e 

melhorias da infraestrutura 

 

OBRAS E INFRESTRUTURA 

- Implantar Projeto do Mirante da Cidade: A proposta do MIRANTE DA CIDADE, 

engloba paisagismo de toda área, decks, iluminação, entre outros dispositivos, para 

tornar o local um dos cartões postais da cidade; 

- Implantar Projeto do Parque da Cidade: A proposta do PARQUE DA CIDADE, 

engloba paisagismo de toda a área, incorporação de ciclovias, playground, 

treinamento em circuito e academia ao ar livre; 

- Implantar obras de Drenagem e Pavimentação nos loteamentos Narciso e Prolop; 

- Implantar obras de Drenagem e Pavimentação na Rua João Baptista de Melo 

Franco Junior no bairro do Fartura; 

- Continuar implantando Recapeamento em vias públicas da área central, bairros 

urbanos e Distrito dos Remédios, com aproximadamente 7 km; 

- Implantar um programa de recuperação asfáltica; 
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- Realizar revitalizações e manutenção de praças; 

- Continuar a revitalização e manutenção de calçadas; 

- Continuar melhorando a limpeza e zeladoria pública; 

- Implantar sistema de monitoramento de câmeras para garantir maior segurança; 

- Dar continuidade nas melhorias do sistema de sinalização horizontal e vertical das 

vias urbanas da área central, bairro urbanos e do Distrito dos Remédios;  

- Dar continuidade nos serviços de manutenção de estradas rurais e de recuperação 

de pontes na zona rural; 

- Dar continuidade nos serviços de melhoria no sistema de Iluminação pública com a 

substituição de todas lâmpadas comuns por leds, trazendo maior economia e 

segurança; 

- Realizar reforma e reestruturação do Pátio do Setor de Obras e Serviços Urbanos 

em parceria com o Governo Federal ou Governo do Estado; 

- Realizar reforma e restauração do Prédio da Prefeitura Municipal em parceria com 

o Governo Federal ou Governo do Estado; 

- Aquisição de mais maquinários e equipamentos para o Setor de Obras e Serviços 

Urbanos; 

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

de transporte, trânsito e acessibilidade. 

 

TURISMO E CULTURA 

- Aumento da divulgação do Mercado Municipal nas cidades vizinhas 

- Incentivo para que o comércio localizado na área central da cidade amplie seu 

atendimento ao público inclusive aos domingos e feriados 

- Divulgação, promoção e apoio das atividades referentes ao turismo religioso, 

turismo de aventura e birdwatching no município 

- Apoio a realização de esportes equestres na cidade de Salesópolis, incentivando e 

propondo parcerias com a iniciativa privada na realização de competições no 

município 
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- Melhorias no fluxo de veículos nas ruas centrais do município possibilitando o 

embarque e desembarque de turistas nas proximidades do Mercadão e Santuário 

São José 

- Viabilização da circulação de ônibus de turismo nas ruas centrais da cidade 

- Formação de parceria com a rede pública e privada de ensino das cidades vizinhas 

para incremento da visitação aos atrativos turísticos 

- Estudos e Plano de Trabalho para criação de nova Região Turística envolvendo as 

cidades de Salesópolis, Guararema, Santa Branca e Paraibuna levando-se em 

consideração a localização geográfica, regionalidades e características culturais 

destes 04 (quatro) municípios 

- Criação da rota caipira na Estância Turística de Salesópolis 

- Maior valorização dos guias de turismo e monitores 

- Realização de estudos para implantação de infraestrutura turística no Mirante da 

Torre 

- Criação de plano de trabalho para implantação e incentivo da realização de 

esportes náuticos não motorizados nas represas localizadas no município de 

Salesópolis 

- Realização de tratativas que possibilitem a formação de termo de cooperação com 

a Colônia Japonesa criando a “Semana Cultural Nipônica” na cidade de Salesópolis, 

concluindo-se com evento artístico e gastronômico 

- Criação de Plano de Trabalho para discussões com o Governo do Estado de São 

Paulo possibilitando melhor exploração do Parque do Pinheirinho por parte do 

município de Salesópolis 

- Universalização de acesso à internet gratuita nas principais áreas públicas e 

atrativos turísticos 

- Requalificação e exploração do Mirante da Torre no ramo do turismo religioso, 

turismo pedagógico e de contemplação paisagística 

- Implantação da arena multiuso coberta no espaço denominado “Franciscão” 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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- Intensificar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo com atividades 

artísticas, de cultura, lazer, esporte, entre outras, inclusive no Distrito dos Remédios 

- Ofertar mais cursos profissionalizantes e de geração de renda, inclusive no Distrito 

dos Remédios, levando em consideração o interesse da população 

- Continuar e intensificar as atividades voltadas para o Centro de Convivência do 

Idoso-CCI no ramo de artes, cultura e lazer e esporte 

- Assegurar a manutenção do Serviço de Acolhimento de Crianças, Jovens e Idosos 

em situação de risco e vulnerabilidade social 

- Assegurar a manutenção para o pleno funcionamento do Conselho Tutelar, bem 

como capacitação dos Conselheiros, garantindo a seguridade dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

- Firmar parceria com Organizações da Sociedade Civil, ampliando a execução de 

atividades diversas para crianças, adolescentes, idosos e suas famílias 

- Apoiar e valorizar o trabalho desenvolvido por entidades sociais 

- Desenvolver atividades, programas e ações em parceria com outras Secretarias 

que fomentem o desenvolvimento social, educacional, ambiental, esportivo, entre 

outros, para crianças, adolescentes, idosos e suas famílias 

- Intensificar o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social e 

Cadastro Único, capacitando seus profissionais e realizando busca ativa de famílias 

em situação de vulnerabilidade, para devidas providências e orientações a fim de 

garantir-lhes condições dignas de vida, moradia, trabalho, educação, saúde, entre 

outras 

- Ampliar o apoio e intensificar as atividades voltas às Pessoas com Deficiência 

 

TRABALHOS ADMINISTRATIVOS 

- Dar continuidade nos esforços pela busca da compensação financeira através de 

royalties pela produção de água, defendendo os interesses de Salesópolis frente ao 

CONDEMAT e das autoridades estaduais e federais 

- Dar continuidade aos trabalhos de medicina ocupacional em favor dos servidores 

municipais 

- Propor reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal 

- Dar continuidade ao Programa de Estagiários na Prefeitura Municipal 

- Dar continuidade na excelência de Gestão de Convênios Municipais 
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- Com muita seriedade dar continuidade ao trabalho de redução de custos e 

despesas evitando sempre o desperdício de bens públicos 

- Trabalhar junto as esferas estadual e federal para incremento ainda maior no 

recebimento de emendas em prol de Salesópolis 

- Continuar trabalhando na seriedade e transparência da gestão dos recursos e bens 

públicos municipais 

- Continuar próximo da sociedade civil dando voz e vez aos Conselhos Municipais, 

Associações, Representatividades e Empresariado local 


