
 
 

 

  



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2013 iniciei meu trabalho como Diretor de Agronegócios, aprendi como ser um 

bom gestor, implementando e executando serviços essências nessa área como o programa 

Produtor de Água possibilitando o pagamento por serviços ambientais, o primeiro do estado 

de Sp. Iniciei o projeto de implantação do Serviço de inspeção municipal- SIM. Conheci a 

realidade de nossos produtores e apoiei de forma incondicional para que todos fossem 

atendidos. Como sabem o turismo permeia todos os setores da gestão, pois somos uma 

Estância turística. Sendo assim, atuei de forma integrada a Diretoria de Turismo, realizamos 

muita coisa! O trabalho árduo e a mobilização da população para elaboração e aprovação do 

Plano Diretor de Turismo, foram imprescindíveis, pois além das mudanças já conhecidas como 

a modernização na utilização do Voucher, construímos e aprovamos um plano que nos dá 

todo direcionamento para o crescimento em relação ao Turismo. Hoje os atrativos são 

independentes para atendimento ao público. Participei da idealização e fundação de uma 

entidade que, hoje, atua fortemente e de forma independente no fortalecimento e execução 

das políticas públicas voltada ao turismo.  Fui eleito vereador, mais votado da cidade, por 

reconhecimento do meu trabalho durante esses anos. Sou muito grato! 

Como vereador, durante todo meu mandato fiz o Máximo para que todas as reivindicações 

fossem atendidas, tentei por diversas vezes convencer o executivo que eram reivindicações 

dos munícipes, mas não fui atendido. Aprendi muito e conheci as necessidades do povo. Mas 

as ações para solução do problema, muitas vezes, dependem da Prefeitura!  

Sei que podemos fazer muito mais, é preciso fazer mais!   

Nossa cidade é a mais bela do Alto Tietê, com uma natureza exuberante e atrativos 

estruturados é o único lugar no mundo onde nasce o Rio Tietê e para que se consolide como 

um dos destinos turísticos mais procurado é preciso ter visão de futuro sem as amarras da 

reeleição ou de grupo. Buscaremos o apoio dos Deputados para ajudar na intermediação 



 
 

junto ao governo Estadual e Federal, sem nos submeter a fazer o que não agrada a população 

e conflitando com nossos princípios éticos e morais. Vamos trabalhar para os que mais 

necessitam, com e para nosso povo! Todo apoio será bem-vindo. 

Movidos pelo amor a nossa cidade, pela vontade de trabalhar de uma forma eficiente 

objetivando o progresso de Salesópolis e motivado por uma parcela significativa da população 

,amigos e  lideranças  da cidade  decidi colocar meu nome à disposição para   Candidato a 

Prefeito, tendo ao meu lado o Gervásio Warikoda um homem integro ,trabalhador rural 

,morador do distrito dos remédios, que viu em mim a possibilidade de atuar para 

desenvolvimento da cidade. E com honestidade, trabalho e comprometimento, vamos juntos! 

É o momento “Um novo tempo, uma nova história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 

 

✓ Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio 

natural, paisagístico, cultural e religioso no processo de desenvolvimento da cidade. 

✓ Criar o Programa de Desenvolvimento Econômico, para fortalecer as empresas locais 

e atrair empresas prestadoras de serviços, visando a geração de emprego e renda: 

✓ Criar a Sala do Empreendedor, espaço onde o empreendedor encontrará todo apoio 

necessário e informações para abertura da sua empresa e acesso ao microcrédito, por 

meio de parcerias com o Sebrae e Organizações da Sociedade Civil; 

✓ Implantar cursos profissionalizantes em parcerias para capacitação de mão de obra; 

✓ Apoiar e fortalecer as ações das associações. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO 

✓ Valorizar o funcionalismo público; 

✓ Realizar estudos para viabilizar a implantação de um Plano de Carreira, que permita 

ao profissional um futuro promissor de acordo com seu desenvolvimento profissional; 

✓ Possibilitar educação continuada aos nossos profissionais, garantido ao cidadão um 

atendimento de excelência  

✓ Manter contato e parceria com o Sindicato da categoria objetivando melhorar a 

assistência aos servidores; 

✓ Implantar a administração participativa, iniciando a elaboração do “ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO” com objetivo de dar mais transparência as ações do governo 

proporcionando uma melhor gestão dos recursos com a participação do povo. 

 



 
 

3. EDUCAÇÃO  

✓ Valorizar dos professores e funcionários da educação com capacitação e formação; 

✓ Implementar a Planejamento e monitoramento do serviço para garantir maior 

eficiência do transporte escolar; 

✓ Desenvolver projetos que incentivem a leitura e o uso mais frequente da biblioteca; 

✓ Assegurar sempre merenda de excelente qualidade e aumentar a aquisição de 

produtos direto do produtor rural;  

✓ Realizar excursões pedagógicas de lazer, explorando os pontos turísticos da nossa 

cidade; 

✓ Realizar concurso público para suprir as vagas no quadro da educação; 

✓ Criar uma sala para os conselhos (CME, CAE e FUNDEB), dando-lhes condições de 

exercer suas funções; 

✓ Criar mecanismos junto aos professores e equipe pedagógica para melhorar o IDEB e 

consequentemente a educação da nossa cidade; 

✓ Valorizar o talento dos alunos, criando oportunidades que possam expressar suas 

habilidades em nossa de nossa cidade; 

✓ Ampliar o número de creches para atender o Distrito Nossa Senhora do Remédio e 

bairros adjacentes; 

✓ Elaborar projeto de compostagem nas escolas; 

✓ Apostar no reforço escolar para driblar as dificuldades e trazer para os alunos uma 

nova abordagem didática pós-pandemia, priorizando o desenvolvimento das 

competências e habilidades essenciais; 



 
 

✓ Repassar para a APM das escolas municipais, valores mensais para a manutenção, 

conservação, reparação e aquisição de materiais e cobertura de pequenas despesas; 

✓ Buscar parcerias público-privadas para melhora dos processos de aprendizagem dos 

alunos(as) do Sistema Municipal de Ensino. 

✓ Criar uma política pública integradora entre Cultura, Esporte, Saúde e Educação, 

consolidando as ações em prol da cidade. 

✓ Ofertar capacitação dos profissionais para educação especial 

 

4. SAÚDE  

✓ Fortalecer a atenção básica; 

✓ Implantar a Estratégia de Saúde da Família- ESF, com agentes comunitários e médico, 

visitando os bairros e atendendo os pacientes com dificuldade de locomoção, com 

foco na prevenção e na promoção da saúde, garantindo atenção às gestantes, crianças 

e idosos; 

✓ Sistematizar e organizar a regulação de vagas dos serviços municipais, de modo que 

os munícipes não necessitem dirigir ao serviço de saúde para o agendamento inicial; 

✓ Organizar os processos operacionais para dar agilidade no atendimento ao munícipe; 

✓ Iniciar estudos para a implantação e desenvolvimento das práticas integrativas na 

saúde com ênfase em promover a saúde, incentivando o uso e cultivo de plantas 

medicinais, em parceria com instituições e profissionais da rede pública e a 

comunidade; 

✓ Estudar a viabilidade para disponibilizar o atendimento de saúde dos residentes nas 

divisas do município; 



 
 

✓ Sistematizar, informatizar e organizar a regulação de vagas intermunicipais– Cross 

(Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde) garantindo a transparecia na fila 

de espera; 

✓ Ofertar a equipe da Santa Casa condições para garantir um atendimento de excelência 

no pronto socorro; 

✓ Ampliar o acesso ao atendimento odontológico; 

✓ Reestruturar o serviço de saúde mental no município; 

✓ Modernizar os equipamentos nos serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia 

ocupacional; 

✓ Buscar recursos para a contratação de médicos especialistas; 

✓ Capacitar os membros do Conselho Municipal de Saúde, para que tenham 

empoderamento na tomada de decisão das ações de saúdes a serem desenvolvidas 

no município. 

 

5. TURISMO/CULTURA 

✓ Priorizar as tratativas junto ao Governo do Estado com o objetivo de viabilizar a 

infraestrutura necessária para recepção turística e esportiva, nas diversas 

modalidades, no parque do Pinheirinho e represa do Paraitinga. 

✓ Incentivar os grupos de teatro, música e dança. 

✓ Criar o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Cultura; 

✓ Realizar parcerias com Sindicato rural e Senar para cursos de turismo rural, visando 

estruturar as propriedades agrícolas para turismo. 



 
 

✓ Viabilizar a implantação das ações que constam no Plano Diretor de Turismo, em 

conjunto com a sociedade civil organizada e demais seguimentos, garantido a 

participação da população; 

✓ Viabilizar a formação do Circuito Caipira, um corredor turístico entre as cidades de 

Salesópolis, Santa Branca e Paraibuna, priorizando nossas características, resgatando 

nossa cultura e fortalecendo o turismo regional. 

✓ Realizar o Festival Caipira, buscando o fortalecimento dos nossos produtores rurais; 

✓ Ampliar e incentivar o programa adote uma praça; 

✓ Viabilizar o Projeto da Arena Multiuso objetivando trazer etapas de competições 

equestres e esportivas, além de outras atividades culturais e turísticas; 

✓ Realizar estudos e buscar parcerias para implantação de um museu histórico em 

Salesópolis; 

✓ Fortalecer o Festival do Bicudinho do Brejo Paulista e torna-lo um evento oficial; 

✓ Apoiar, fomentar e incentivar a observação de aves (birdwhatching) em nossa cidade; 

✓ Elaborar o Calendário Cultural Turístico em conjunto com as comunidades, 

autoridades religiosas e sociedade civil organizada, garantindo a participação da 

população; 

✓ Regulamentar o Posto de Informações Turísticas - PIT, objetivando atendimento de 

excelência aos turistas e garantir a fiscalização e monitoramento da entrada de 

turistas e excursões, assegurando a contratação de monitor local;  

✓ Viabilizar a criação do Observatório Turístico buscando melhorar a efetividade das 

políticas públicas e avaliação dos programas e ações implementadas, além de gerar 

indicadores que facilitara para consulta de novos investidores. 



 
 

✓ Elaborar guia turístico com mapa, em parceria, para que o turista seja melhor 

recepcionado; 

✓ Fomentar e regulamentar atividades de transporte turísticos; 

✓ Incentivar produtores de hortaliças e flores a abrirem suas propriedades para visitação 

no Distrito Nossa Senhora do Remédio e adjacências; 

✓ Criar lei para atividade de camping; 

✓ Estabelecer comunicação constante com empresários para buscar alternativas de 

incentivo a instalação de novos empreendimentos na cidade; 

✓ Criar festivais e eventos voltados a cultura rural e ao meio ambiente; 

✓ Apoia e fortalecer os festivais, festejos de manifestações culturais, valorizando os 

artistas da terra; 

✓ Apoio as cavalgadas e passeios; 

✓ Manutenção constante no acesso aos atrativos turísticos. 

 

6. MEIO AMBIENTE 

✓ Implementar o licenciamento ambiental no município; 

✓ Ampliar o Pagamento por Serviços Ambientais; 

✓ Aprimorar e dar continuidade no Programa Produtor de Água, criado em 2014, 

objetivando a captação de recursos para alavancar investimentos, oportunidade do 

mercado de serviços ambientais como fonte de recurso para estimular a iniciativa e 

desenvolver atividades com benefícios sociais e econômicos; 



 
 

✓ Fortalecer a parceria com a The Nature Conservancy – TNC e buscar outras instituições 

para captação de recursos e tornar o município provedor de serviços ambientais; 

✓ Ampliar o Programa de Coleta Seletiva e modernizar a central de triagem da 

Cooperativa dos Recicladores de Salesópolis; 

✓ Realizar Programa de Compostagem nas comunidades; 

✓ Fomentar Programa de Educação Ambiental Participativo; 

 

7. AGRICULTURA 

✓ Fortalecer nossos produtores rurais e as atividades do agronegócio; 

✓ Retomar, de forma legal, a coleta de lixo na área rural; 

✓ Criar o Centro de “Boas Práticas Rurais”, utilizando o espaço do Centro de Pesquisa, 

implantando um viveiro de mudas, unidades demonstrativas e ofertar cursos 

profissionalizantes; 

✓ Implantar o Programa Educacional Rural; 

✓ Aumentar a porcentagem de produtos, adquiridos da agricultura familiar, para a 

Merenda Escolar; 

✓ Apoiar a implantação de atividades econômicas de baixo impacto; 

✓ Fortalecer o programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de acordo 

com aptidão de bairro; 

✓ Fomentar o Programa de Desenvolvimento Territorial Rural- PDTR 

✓ Criar pesquisas para viabilizar a inserção de novas culturas agrícolas sustentáveis, 

tendo em vista a extensa área de proteção ambiental; 



 
 

✓ Envidar esforços para implantação de uma escola técnica voltada ao meio ambiente e 

agricultura; 

✓ Buscar a ampliação do programa melhor caminho. 

 

8. CAUSA ANIMAL 

✓ Realizar castrações nos cães e gatos como forma de controle populacional dos animais 

abandonados; 

✓ Realizar campanhas de conscientização contra o abandono e maus tratos; 

✓ Buscar parceiros e recursos para auxiliar os protetores e organizações da causa animal. 

 

9. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ INFRAESTRUTURA 

✓ Desburocratizar os procedimentos para dar agilidade nos processos de regularização 

fundiária; 

✓ Criar cronograma para manutenção das estradas rurais; 

✓ Aumentar a taxa de cobertura da rede de coleta de esgotos e de ruas pavimentadas 

nos bairros, permitidas após a aprovação da Lei Especifica; 

✓ Aproveitar os fundos Estaduais do Fehidro e outros para um amplo projeto de 

Regularização Fundiária e Gestão de Resíduos sólidos; 

✓ Realizar melhorias da iluminação pública em toda área urbana; 

 

 



 
 

10. ESPORTE 

✓ Criar programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos como passeios ciclísticos, maratonas, torneios, competições escolares e 

jogos regionais entre os municípios d região; 

✓ Criar um planejamento para a utilização dos recursos oriundos da locação do espaço 

da torre em conjunto com o conselho Municipal de Esportes; 

✓ Dar atenção ao esporte para idosos, como ação de integração social; 

✓ Realizar a manutenção dos equipamentos de academia ao ar livre e realizar 

caminhada guiada com acompanhamento de profissionais; 

✓ Buscar parcerias para realização de campeonatos das diversas modalidades em nossa 

cidade. 

 

11. ASSISTÊNCIA SOCIAL- CUIDAR DOS QUE MAIS PRECISAM NOSSA META!  

✓ Revisar o cadastro único para inserção nos Programas Sociais fazendo busca ativa 

para inclusão de famílias que atualmente estão afastadas dos programas devido à 

falta de informação; 

✓ Fortalecer e buscar todos programas junto ao Governo de Estado e Governo 

Federal visando o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade; 

✓ Atuar em conjunto com as entidades que desenvolvem projetos de atendimento 

as crianças, adolescentes e seus familiares; 

✓ Apoio ao Conselho Tutelar objetivando dar melhores condições de trabalho 

efetivo. 

 



 
 

12. MULHERES 

✓ Fortalecer e apoiar o Conselho Municipal da Mulher; 

✓ Buscar apoio dos do governo do estado para viabilizar o atendimento a mulheres 

vítimas de violência; 

✓ Realizar eventos sobre empoderamento feminino, para que possamos dar voz as 

nossas mulheres; 

✓ Incentivar “economia criativa” visando a geração de renda de forma coletiva, 

artesanato, costura, sempre com vistas as características; entres outras atividades. 

 


