PLANO DE GOVERNO – ELEIÇÕES 2016 – GUARATINGUETÁ/SP
PROPOSTAS
DIRETRIZ 1: INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETRIZ 2: DESENVOLVIMETO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS
DIRETRIZ 3: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
DIRETRIZ 4: GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE E TRANSPARENTE

DIRETRIZ 1:
1 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1 SEGURANÇA
AÇÕES:
- Apoiar a criação da Guarda Municipal de Guaratinguetá.
- Incentivar ações visando à criação da Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão.
- Elaborar projeto em parceria com o setor privado, visando à instalação de Câmeras de
Monitoramento e Segurança na Cidade.
- Ampliar a cobertura de iluminação pública.
- Realizar convênio com a Polícia Militar (Atividade Delegada).
- identificar, mapear e analisar quais os crimes violentos que ocorrem no município, suas
causas e estabelecer uma estratégia de integração de trabalho interinstitucional de análise e
planejamento operacional entre as Secretarias Municipais, Polícia Militar, Polícia Civil,
Guarda Municipal e lideranças comunitárias (ONGs, CONSEGs, etc.).
- Identificar e mapear áreas onde se concentram jovens em situação de risco no município,
articulando transversalmente as estruturas municipais para incorporarem projetos voltados
para o jovem (oficinas, cursos, atividades esportivas, “agentes da cidadania”, Jovens
Construindo a Cidadania, PROERD.
- Estudar alternativas para estruturar escolas em período integral e também, municipalizar o
cumprimento de medidas sócio-educativas de Liberdade Assistida de jovens do próprio
município, selecionando parceiros da sociedade civil para atuarem como executores,
proporcionando e incentivando a participação da família do jovem monitorado.

- Criar estratégias para coleta de dados e informações sobre registros de violência contra a
mulher e o idoso, estabelecendo parcerias com hospitais públicos e criando sistema único de
registro e acompanhamento desses casos. Criar ou implementar, mediante parcerias, Redes
de Apoio à mulher e ao idoso. Incentivar, por meio de campanhas de esclarecimento e
conscientização, a notificação dos crimes cometidos contra mulheres e idosos.
- Realizar projetos de “conscientização para a paz”, abordando temas como direitos humanos,
direitos da criança e do adolescente, resolução pacífica de conflitos, preconceito e
intolerância. Implementar a criação de Grêmios estudantis nas escolas. Incentivar a
participação ativa dos pais e familiares, promovendo eventos e atividades de integração entre
os alunos e famílias.

- Buscar maior participação e apoio das entidades sociais, religiosas e representativas da
sociedade civil para a realização/coordenação de Projetos sociais que atendam jovens, idosos
e outros grupos mais vulneráveis, priorizando em conjunto com a Prefeitura e as Polícias as
regiões ou bairros mais vulneráveis (áreas de interesse para a segurança pública).
- Desenvolver campanhas de conscientização direcionadas para o público jovem, trabalhando
temas como o risco do envolvimento com o crime, a “desglamurização” da violência,
utilizando estratégias modernas e inovadoras como eventos, debates, shows, atividades em
escolas, parques, etc. Aproximar o jovem da polícia, do guarda municipal e do bom exemplo
de cidadão.
- Viabilizar “Centros de Mediação de Conflitos” nos Bairros e em núcleos habitacionais, por
meio de trabalho voluntário, participação do terceiro setor, lideranças comunitárias,
CONSEG, etc.
- Instalar e implementar a iluminação pública do município, prioritariamente nas áreas de
maior incidência criminal e bairros mais afastados, visando melhorar a qualidade de vida da
população, tornando as ruas mais seguras.
- Mapear, a partir das informações criminais disponibilizadas pelas Polícias e Secretarias, as
áreas ou regiões prioritárias da cidade, mais vulneráveis a ilícitos ou crimes, bem como
aquelas que necessitam de maior intervenção ou investimentos do poder público, a fim de
viabilizar as ações necessárias para melhoria das condições de segurança destas áreas.
- Implementar Portais de acesso à cidade, que podem ser importantes ferramentas de auxilio
à segurança pública, estrategicamente posicionados nas entradas das cidades, podendo ter a
permanência de Guardas Municipais e sistemas auxiliares de vídeo-monitoramento, etc.
- Criar o Grupo de Gestão de Segurança municipal (GGS), para viabilizar a gestão integrada
que poderá ser materializada por meio do Grupo de Gestão de Segurança municipal,
composto por representantes das Secretarias municipais e dos vários órgãos de segurança
(Estaduais e Federais) sediados no município.
- Ampliar articulação entre Secretarias municipais: estreitar e manter canal permanente de
contato e interação entre as Secretarias municipais, articulando-as com a Secretaria de Defesa
/ Segurança municipal, por meio da criação de um Grupo de Gestão de Segurança municipal
(GGS).

- Estabelecer sistemas de engajamento das unidades policiais locais com a administração
municipal, principalmente para o compartilhamento e análise conjunta de dados de interesse
para a segurança (incidência criminal, causas dos crimes, etc.
- Organizar fóruns locais ou Comissões de Bairro que possam colaborar no diagnóstico, apoio
e monitoramento das políticas locais de segurança.
- Apoiar a disseminação e criação de programas e projetos da Polícia Militar, específicos para
crianças e adolescentes, como o Programa de Educação e Resistência às Drogas (PROERD),
Jovens Construindo a Cidadania (JCC), entre outros.

1.2 - INFRAESTRUTURA URBANA
AÇÕES:
- Melhorar as condições das vias públicas, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais,
sem cobranças.
- Implementar o Projeto Anti-poeira
- Viabilizar junto ao Governo do Estado a inclusão da estrada do bairro da Pedrinha que
liga à cidade de Campos do Jordão no Programa “Estrada Parque” e/ou “Melhor
Caminho”.
- Viabilizar um projeto para construção de uma nova entrada para o bairro do Tamandaré.
- Viabilizar a construção de novas unidades habitacionais, visando à diminuição do déficit
habitacional de Guaratinguetá.
- Desenvolver estudos para criação da patrulha urbana com equipamentos e máquinas
necessárias para limpeza dos ribeirões, valetas do município.
- Buscar financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos de frota própria da
Prefeitura Municipal, visando substituição dos contratos de locação.
- Desenvolver estudos para viabilizar a construção de um Anel Viário interligando os
bairros à região central e ao setor industrial.
- Cadastrar e monitorar periodicamente a situação da pavimentação, incluindo a avaliação
funcional da superfície e a avaliação estrutural nos trechos mais degradados. Com esses
dados definir os trechos prioritários, bem como a melhor alternativa de manutenção para
cada trecho em termos de custo e de maior vida útil, por meio de modelos de desempenho
de materiais frente ao tráfego no trecho analisado.
- Melhorar a qualidade do asfalto que é colocado nas vias da cidade, com exigência de
especificações técnicas para o material a ser utilizado, definido em edital de licitação.

- Cumprir a Lei 4583 de 2015 que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas contratadas
pelo poder público comprovarem os serviços prestados através de fotos digitalizadas nas
planilhas de execução.
- Criar um Plano de Gestão da Manutenção Viária, que estabeleça parâmetros para avaliar
o estado de conservação do asfalto, de modo a planejar melhor os investimentos nesse
setor.
- Fiscalizar o pavimento o ano todo, para impedir que as rachaduras virem buracos.

1.3 - DEFESA CIVIL

AÇÕES:
- Ampliar a atuação da Defesa Civil, visando à prevenção de acidentes.
- Prover a Defesa Civil de equipamentos e veículos necessários às suas atividades.
- Implantar Sala de Situação de monitoramento constante das áreas de risco.
- Capacitar as comunidades para atuar em situações de desastre.
- Mapeamento das áreas de risco
- Capacitação dos voluntários da Defesa Civil

1.4 - TRANSPORTE
AÇÕES:
- Rever o processo licitatório do transporte coletivo, alterando ou incluindo os seguintes
quesitos:
- Favorecer o menor preço do bilhete com o estabelecimento de uma outorga fixa.
-Incluir no processo licitatório a obrigatoriedade da concessionária construir, reformar e
manter os pontos de paradas de ônibus previamente mapeadas, com possibilidade de
ampliação conforme a necessidade.
- Reincluir no processo licitatório a linha centro.
- Incluir no processo licitatório o projeto Bilhete Único.

- Incluir no processo licitatório a TEP – Transporte Especial de Passageiros, veículo de
transporte para passageiros portadores de necessidades especiais, conforme Lei
Municipal.
- Cumprir a Lei municipal vigente que regulamenta a exploração de espaço publicitário
nos veículos de transporte coletivo e nos pontos de parada.
- Estabelecer normas que fomente o transporte complementar de forma que não conflitem
com as linhas de transportes coletivos da concessionária.
- Desenvolver ações para criar bolsões de estacionamentos em regiões da cidade que
sejam carentes de espaço.
- Desenvolver projetos visando a ampliação do sistema de ciclovias e ciclo faixas,
priorizando as estradas vicinais.
- Desenvolver ações para melhorar a estrutura do transporte rural.
- Criar o Conselho Municipal de Mobilidade e Acessibilidade em conformidade com a
Política Nacional de Mobilidade Urbana.
- Elaborar e propor, em parceria com o Conselho Municipal de Mobilidade e
Acessibilidade, o Plano Diretor de Mobilidade da cidade de Guaratinguetá.

DIRETRIZ 2:
1- DESENVOLVIMETO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS
1.1 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
- Desenvolver estudos para viabilizar a criação da Secretaria de Desenvolvimentos da
indústria, comércio e geração de emprego, em substituição a atual Assessoria de Indústria
e Comércio, dando a devida importância à este setor.
- Criar o Conselho Municipal de Apoio ao Desenvolvimento, onde empresários e demais
pessoas representativas da sociedade civil, participarão de reuniões periódicas, onde
acompanharão as ações públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e geração
de empregos, bem como poderão dar sugestões e colaborar com as estratégias públicas
e/ou privadas passíveis de implementação.
-Desenvolver ações para recuperar a atuação e a importância da Companhia de
Desenvolvimento de Guaratinguetá – CODESG, ampliando a sua atuação como
fomentadora e executora dos projetos de desenvolvimento da cidade, através de serviços
contratados pela prefeitura, tais como: Criação de um novo anel viário, viabilização em
parceria com o setor privados de novos distritos industriais, condomínios empresariais,
execução de serviços públicos (coleta de lixo, administração dos cemitérios e velórios
municipais, manutenção das escolas, zona azul, usina de reciclagem e compostagem de
lixo, etc.)

- Desenvolver ações para criar as condições necessárias para uma economia local
dinâmica e criativa, sustentada especialmente na inovação e no desenvolvimento
tecnológico, fortalecendo os arranjos produtivos, garantindo o acesso ao emprego de
qualidade e compatível com o ambiente.
- Estimular a criação de um parque tecnológico e fomentar novos distritos e condomínios
industriais.
- Estimular a criação de um Porto Seco para facilitar a importação e exportação de
produtos de nossas empresas.
- Atuar na melhoria da infra-estrutura dos distritos industriais já existentes.
- Desenvolver ações para viabilizar a legalização das escrituras das áreas doadas para as
empresas dos distritos industriais.
- Buscar parceria com a BASF, Líber, AGC e outras empresas de Guaratinguetá, para a
criação de um terminal intermodal, para viabilizar a redução dos custos de logística.
- Desenvolver estudos para a ampliação e adequação do aeroporto para atender
necessidades das indústrias e as demanda local e regional de passageiros.
- Apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas já instaladas na cidade e incentivar a
vinda de novos empreendimentos, especialmente daqueles relacionados à produção local
de componentes e insumos, viabilizando espaços físicos, infra-estrutura e logística
adequadas
- Desenvolver ações para criar a Sala do Empreendedor (em parceria com a Associação
Comercial de Guaratinguetá).
- Incentivar as empresas da cidade para uma política de relações internacionais com foco
nas oportunidades da exportação e a na participação das empresas em feiras e eventos no
exterior, além dos locais, regionais e nacionais.
- Viabilizar programas de atualização profissional para as pessoas com idade superior a
40 anos, na busca de torná-los mais competitivas para o mercado de trabalho.
- Desenvolver ações para criar as condições necessárias para a Cidade Digital (com acesso
gratuito à internet de banda larga em toda cidade).
- Prospectar novas indústrias e empresas comerciais para se instalarem no Município
através de Leis de Incentivo.
- Priorizar as micros e pequenas empresas da cidade, nas compras da prefeitura, dentro
dos parâmetros legais.
- A prefeitura de Guaratinguetá deve se consolidar como liderança em sua micro-região,
exercendo o papel que lhe cabe, visando o fortalecimento da região, desenvolvendo ações

e programas compartilhados com as demais cidades, mantendo permanente diálogo com
os entes federativos, buscando investimentos e melhorias para a região.
- Desenvolver em parceria com a ACEG estudos para fortalecer o comércio de bairro para
fomentar a geração de empregos.
- Estimular as iniciativas de associativismo e cooperativismo.
- Implantar Programa de Incentivo aos artesãos da cidade.
- Promover maior interação entre empresas, poder público e entidades locais como
UNESP, FATEC, EEAer e outras.
- Desenvolver ações para buscar a efetiva implantação do SENAI em Guaratinguetá, para
capacitação e formação de profissionais.

1.2 - TURISMO
AÇÕES:
- Revisar anualmente o Plano Diretor de Turismo.
- Gerar as condições necessárias para que o COMTUR possa cumprir suas atividades,
com ênfase ao seu papel analítico e crítico.
- Criar comissão para elaborar projetos e prospectar recursos para investimento nos
projetos turísticos.
- Analisar junto à sociedade civil a criação de um espaço com infra-estrutura para
acontecimentos turístico-culturais.
- Construir sanitários em pontos estratégicos de turismo.
- Adaptar o terminal rodoviário para receber o turista.
- Buscar a reativação da Estação Ferroviária, criando o transporte de trem entre as cidades
do circuito religioso do Vale Histórico.
- Manter constante monitoria, avaliação e ajuste permanente do Plano Diretor de Turismo.
- Viabilizar bolsões de estacionamento nas regiões dos pontos turísticos.
- Criar mais Pontos de Informações Turísticas
- Estabelecer e executar plano urbanístico: paisagismo, sinalização, fachadas de
restaurantes, trânsito, arruamento.
- Criar a rota de Ecoturismo na Serra da Mantiqueira e a rota do Caminho do Ouro.

- Apoiar a realização do Carnaval em parceria com a OESG e empresas privadas. Iniciar
estudos para implantação de um Sambódromo (Arena Multiuso).
- Desenvolver o potencial turístico-religioso do Município
- Desenvolver o turismo rural, ecológico, de montanha do Município.
- Promover o turismo cultural, festivo e de negócios.
- Apoiar a realização das grandes festas de Guaratinguetá (Expo-Guará, Cavalaria de São
Benedito e São Gonçalo, Santo Antonio, Festival da Truta, Festival da Banana, Festival
do Arroz, Festa Italiana, Gideões dentre outras incluídas no calendário de eventos do
município).
- Divulgar o município como pólo turístico nacional e internacional.
- Investir nas áreas de negócios e eventos, aproveitando as potencialidades locais e seus
segmentos produtivos (Produtos químicos, Vidros, máquinas pesadas, Arroz, Gado, Festa
do Leite, etc.), viabilizando eventos de grande porte (regionais/nacionais).
- Buscar os investimentos necessários para transformar o aeroporto de Guaratinguetá num
centro regional de transporte aéreo, a fim de aproveitar o turismo religioso, ecológico, de
esportes radicais e comercial.
- Desenvolver estudos para viabilizar a construção do terminal de passageiros no
aeroporto.
- Elaborar material informativo e educativo dos pontos turísticos, pontos de interesse,
mapas de localização de hotéis, pousadas e restaurantes para os visitantes/turistas.
- Desenvolver estudos para viabilizar a implantação do circuito de transporte de barcos
turísticos via Rio Paraíba – Aparecida x Gruta Nossa Sra. Lourdes.
- Estruturar as vias de acesso aos pontos turísticos.
- Criar projetos de educação voltados para a divulgação do turismo nas escolas, visando
preparar nossas crianças e adolescentes para este mercado.
- Estabelecer calendário de eventos a serem realizados conforme normas e procedimentos
profissionais.
- Criar um slogan que identifique a nossa cidade.
- Criar instrumentos que contribuam para incentivar o empresariado local a implantar
empresas dedicadas ao receptivo turístico de Guaratinguetá.
- Desenvolver estudos para criação de um novo Parque Ambiental Municipal, com apelo
à visitação ecológica e também de esporte de arborismo.

1.3 - DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÕES:
- Fomentar o Programa Melhor Caminho nas estradas rurais.
- Incentivar o Programa de Saneamento Rural.
- Ampliar o número de “cantoneiros” nas estradas rurais para manutenção permanente.
- Revitalizar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ampliando a
sua representatividade no meio rural, com vistas à realização da 1ª Conferência Municipal
e à elaboração de Plano Municipal Plurianual de Desenvolvimento Rural;
- Articular e integrar Órgãos Públicos, Entidades do setor rural e iniciativa privada para
o Programa Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos e / ou Qualificação
Técnica de Produtores e Trabalhadores Rurais através da viabilização de criação de uma
escola rural e de até a possibilidade de uma universidade rural.
- Congregar Órgãos Públicos, Entidades do Setor Rural e iniciativa privada para fortalecer
o Calendário Municipal de Eventos Agropecuários, Gastronômicos e Culturais em todo
o território municipal.
- Dinamizar a economia local fortalecendo os pequenos produtores e agricultores
familiares.
- Fomentar a capacitação técnica para aperfeiçoamento e melhoria da produtividade na
produção de alimentos.
- Ampliar, fortalecer e revitalizar os canais e equipamentos de comercialização direta ao
consumidor (mercado municipal, feiras livres e CEASA).
- Desenvolver projetos de acesso ao mercado de compras institucionais (Programa
Nacional de Alimentação Escolar, Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social,
Programa de Aquisição de Alimentos).
- Fomento e campanhas no meio urbano sobre a valorização e incentivo do consumo de
produtos agrícolas locais.
- Fomentar o desenvolvimento da agricultura orgânica.
- Fomento e campanhas no meio rural sobre a melhoria de hábitos alimentares e da
produção de alimentos para consumo das famílias rurais.
- Desenvolver estudos para implantar serviços de apoio, orientação e adequação sanitária
de pequenas agroindústrias artesanais e caseiras, através da implantação do SIM - Selo
de Inspeção Municipal, para garantir a segurança alimentar dos consumidores e a
melhoria de renda de agricultores familiares.

- Fortalecer e ampliar as ações do Programa Produtor de Água e de projetos e ações que
busquem a harmonia entre produção rural e preservação ambiental, a partir de boas
práticas de produção agropecuária (conservação do solo e tecnologias sustentáveis).
- Estabelecer intercâmbios, convênios, termos de cooperação, dentre outros, com órgãos
públicos federais e estaduais, agências de fomentos, institutos, empresas estatais e
públicas para a implantação de novos projetos de desenvolvimento rural e captação de
recursos mediante concorrência em editais.
1.4 - MEIO AMBIENTE
AÇÕES:
- Criar o “Parque da Cidade” em Zona Especialmente Protegida prevista no Plano Diretor
Municipal.
- Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente promovendo a gestão ambiental
participativa.
- Estruturar a Secretaria de Meio Ambiente provendo recursos humanos e infra-estrutura
necessária para o cumprimento de sua missão.
- Incentivar Programa de Recuperação de Matas Ciliares.
- Ampliar o Programa “Produtor de Águas”.
- Ampliar o Programa PROARB (plantio de 02 árvores de mata nativa por munícipe).
- Promover ações para adequação da infra-estrutura urbana.
- Desenvolver ações em conjunto com o SAEG no aumento da captação, tratamento e
melhoria da qualidade da água.
- Rever contrato CAB/ SAEG para otimização da ampliação do percentual do tratamento
de esgotos sanitário no Município.
- Dar continuidade ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
- Manter em bom estado os canais de irrigação da Colônia do Piagui.
- Estudar a viabilização de novos ecopontos
- Desenvolver o projeto de proteção de mananciais.
- Estudar projeto para a criação da usina de reciclagem e compostagem de lixo em parceira
com a CODESG.
- Elaborar e propor, em parceria com o COMAM e a universidade, a Política Municipal
de Meio Ambiente e o Plano Municipal de Meio Ambiente.

- Elaborar e propor o Plano Integrado de Educação Ambiental em parceria com o
COMAM.
- Reativar o Programa Semente do Amanhã em parceria com a BASF, a Secretaria
Municipal de Educação, o SAEG (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de
Guaratinguetá) e a Polícia Ambiental.
- Implantar em parceria com o COMAM, universidade, órgãos ambientais e institutos de
pesquisa um Sistema de Gestão Ambiental Municipal integrado ao Sistema Nacional de
Meio Ambiente (Sisnama).
- Dar publicidade dos Indicadores Ambientais do Município em atendimento ao Programa
Município Verde Azul do Estado de São Paulo.
- Promover ações de fiscalização ambiental integrada aos demais órgãos ambientais do
SISNAMA.
- Manter (Bacia do Ribeirão Guaratinguetá) e ampliar (Bacias dos Ribeirões Piaguí, São
Gonçalo e dos Motas) o Programa Produtor de Água desenvolvendo os seguintes projetos:
"Alamedas Verdes", "Brejo Legal" e "Gaia - Sistemas Agroflorestais". Criar uma página
no site da prefeitura para disponibilizar todas as informações pertinentes a este programa.
- Aderir ao programa corta Fogo do Governo do Estado de São Paulo e criar sistema de
monitoramento de áreas de risco para queimadas rurais e urbanas, articulado com a
Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e Brigadas Comunitárias.
- Manter e ampliar programas de arborização urbana tais como o projeto Crescer Junto.
- Apoiar a elaboração do Projeto de Estrada Parque Guaratinguetá - Campos do Jordão.
- Reestruturar o Sistema de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos em parceria com a
SAEG, Cooperativa Amigos do Lixo e CODESG.
- Desenvolver estudos para criação do departamento de Gestão Integrada de Saneamento
Básico e o Conselho Municipal de Saneamento Básico.

DIRETRIZ 3
1 - POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.1 - SAÚDE
.
AÇÕES:
- Desenvolver estudos para criar Policlínica com Especialidades Médicas.

-Desenvolver estudos para criar o Centro de Atendimento Integral para Dependentes
Químicos.
- Desenvolver estudos para criar o Centro de Especialidades Infantil.
- Desenvolver estudos para criar o Centro de Especialidades da Mulher (climatério,
gestantes, etc.).
- Desenvolver estudos para ampliar o Programa Saúde da Família (PSF) em todo o
Município.
- Desenvolver estudos para ampliar o número de Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) nos bairros.
- Desenvolver estudos para ampliar o número de Centros de Especialidade Odontológica
(CEO) nos bairros.
- Aprimorar o sistema de marcação de consultas
- Desenvolver estudos para a viabilidade de ampliar o horário de atendimento diário dos
Postos de Saúde até 22 h.
- Acabar com a fila da madrugada nos postos de saúde.
- Viabilizar estudos para criação de mutirões de atendimentos, para acabar com as
consultas pendentes e adequar a demanda com a disponibilidade de profissionais e locais
para atendimento.
- Implantar um sistema de gestão profissional e eficaz, onde os munícipes possam ter na
saúde pública, um atendimento mais ágil e de boa qualidade.
-Desenvolver estudos para contratar consultas junto à rede privada de profissionais da
saúde, em caráter complementar, onde os munícipes são direcionados aos consultórios
particulares, com consultas agendadas pela Secretaria da Saúde, desonerando o sistema
público de saúde e gerando uma nova opção de atendimento ao cidadão, tanto aquele que
for ao consultório particular, quanto àquele que será atendido na rede pública.
-Desenvolver estudos para contratar mais profissionais da área da saúde, através de
concurso, a fim de manter os serviços sem filas de espera, qualificando e valorizando os
servidores públicos.
- Fortalecer as parcerias com os hospitais da cidade, melhorando os serviços via SUS.
- Promover ações preventivas especiais para as crianças, idosos e dependentes químicos.
- Estudar a implementação do programa Remédio em Casa para doenças crônicas, como
hipertensão e diabetes, para evitar deslocamentos até os postos, gerando mais comodidade
ao cidadão.

- Reorganizar e ampliar o programa de Saúde Mental, dando maior atenção aos
dependentes químicos e à saúde do trabalhador.
- Reforçar parcerias com governos Federal e Estadual, visando implantar e/ou ampliar
programas governamentais, como SAMU, Brasil Sorridente, Medex, AME e UPA.
- Implantar sistema de controle e de avaliação dos serviços prestados pelos profissionais
da rede pública e da rede privada contratada para serviços complementares.
- Articular junto aos 17 municípios da região do Vale Histórico, que a DIER 17 ofereça
e realize mais convênios de média e de alta complexidade nesta região.
- Criar um serviço de regulação municipal interligado via web com unidades básicas,
centros de especialidades e prestadores, que permita o agendamento de consultas, exames
e procedimentos, e também o monitoramento das necessidades e demandas reprimidas,
facilitando a ampliação da oferta de serviços para minimizar filas de espera.
- Implantar o prontuário eletrônico para agilização e personalização do atendimento,
disponibilizando também o resultado do exame via internet.
- Redimensionar a contratação dos serviços hospitalares, ambulatoriais e dos exames nos
prestadores locais, para atender as demandas da média e da alta complexidade.
- Desenvolver ações junto ao governo do estado para implantar 02 UPA’s Tipo I, para
atender a urgências relativas e facilitar o acesso a bairros mais distantes, desafogando o
Pronto Socorro para receber grandes urgências.
- Redimensionar a padronização dos medicamentos distribuídos e fortalecer o fluxo para
medicamentos especiais do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde – SP.
- Ampliar programa de saúde mental, CAPS - Álcool e droga, Residências Terapêuticas,
leitos em hospital, consultório de rua e parceria com comunidades terapêuticas.
- Adequação da frota de viaturas para realização de um transporte sanitário de qualidade
suficiente para atender a demanda de maneira humanizada.
- Viabilizar uma utilização mais produtiva do espaço Casa Ambiente e Saúde.
- Equipar a Vigilância Sanitária com os equipamentos necessários.
- Investir na capacitação e na readequação do pessoal da Vigilância Sanitária.
- Ampliar a atuação do CCZ – Centro de Controle de Zoonoses.
- Melhorar as condições dos equipamentos de informática e dos sistemas de internet dos
setores de Sanitária e Epidemiologia.
- Aumentar a frota de veículos dos departamentos de Sanitária e Epidemiologia, a fim de
que as equipes possam estar mais presentes em todas as regiões da cidade.

1.2 - EDUCAÇÃO

AÇÕES:
- Desenvolver estudos para implantação do projeto da Escola Interativa.
- Desenvolver estudos para ampliar o número de escolas em período integral.
-Desenvolver estudos para viabilizar a construção de novas creches.
-Desenvolver estudos para recriar a Escola Profissionalizante.
- Prover as necessidades técnicas e pedagógicas dos professores para melhorar o
aprendizado dos alunos, além dos diretores e secretários para alcançar mais eficiência e
transparência na gestão da escola.
- Ampliar o desenvolvimento cultural dos alunos por meio do ensino da arte nas áreas da
música dança teatro e artes visuais, inclusive criando concursos e desafios entre as
escolas, visando motivar os alunos para esses temas.
- Desenvolver estudos para instalar em Guaratinguetá o Serviço Nacional do Transporte
(SENAT).
- Valorizar o profissional da Educação (equiparação aos melhores salários da região).
- Garantir merenda escolar com qualidade e quantidade.
- Construir a Escola Técnica Rural de Guaratinguetá.
- Aprimorar a política de entrega de uniformes e material escolar.
- Viabilizar estudos para oferecer cursos de Braille e Libra para os profissionais da
educação.
- Reestruturar o Ensino de Jovens e Adultos (EJA).
- Capacitar Diretores, Vice-Diretores e Coordenadores Pedagógicos para a gestão
escolar.
- Investir no ensino fundamental, universalizar o acesso a creches, melhorar a qualidade
do ensino, promovendo a valorização dos professores.
- Rever a progressão continuada. Com a participação de pais, professores e entidades de
ensino, analisar o sistema de avaliação e acompanhamento dos educandos, impedindo
que aconteça a aprovação automática sem que o aluno aprenda.
- Estabelecer parcerias com as demais esferas de governo e com outras instituições da
sociedade visando eliminar o analfabetismo de jovens e adultos. Meta: analfabetismo
zero.

- Integrar crianças com deficiência na escola pública municipal, promovendo a
capacitação constante dos profissionais, a adequação das instalações físicas e dos
equipamentos, ampliando na rede de ensino o número de facilitadores, interlocutores,
fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, etc.
-Elaborar estudos para efetivar os professores temporários aprovados em concurso e
realizar novas contratações de docentes e demais profissionais da educação, estruturar
ações visando o desenvolvimento das carreiras docentes, garantir a capacitação dos
diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e funcionários para a gestão escolar,
estender o piso nacional do magistério a todos os profissionais que atuam em sala de aula.
- Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino.
- Rever número de alunos por classe – Ideal máximo de 30 alunos.
- Elaborar estudos para criar a carreira de Supervisor de Ensino na rede Municipal de
Guaratinguetá.
- Elaborar estudos para efetivar os diretores de escola através de Concurso Público
Municipal.
- Implementar projetos para redução da violência nas escolas, buscando parceria com a
Polícia Militar da cidade de Guaratinguetá, apoiando o policiamento escolar através de
ações conjuntas com a Secretaria de Educação do município.
1.3 - CULTURA

AÇÕES:

- Criar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura.
- Criar a Fundação Cultural de Guaratinguetá.
- Criar o Fundo Municipal de Incentivo a Cultura.
- Elaborar estudos para criar o Museu da Imagem, do Som e Arquivo Fotográfico.
- Implantar o Projeto Tamborim (em parceria com as Escolas de Samba).
- Implantar o Calendário Cultural e de Eventos do Município.
- Fortalecer o Núcleo da Cultura Afro-Brasileira (jongo, hip-hop, capoeira, samba, etc.).
- Criar Museu Virtual.
- Incrementar a captação de Recursos Externos para a Cultura (Lei Rouanet).

1.4 - ESPORTE E LAZER

- Reestruturação técnica/administrativa da Secretaria Municipal de Esportes
(anexo organograma administrativo sugerido).
- Revitalização e reforma de praças esportivas (espaços), como as quadras nos bairros,
campos de futebol, ginásios e outros locais de uso esportivo.
- Convênios, se possível, com setor privado que possam fazer uma parceria na utilização
de seu espaço físico, para a prática e uso das escolinhas esportivas do município.
- Criar escolinhas das diversas modalidades de esportes como: Handebol, Vôlei,
Basquete, Natação, Atletismo, Lutas, Futebol, esporte para terceira idade (todos,
adaptados), danças, entre outros.
- Criar um calendário esportivo municipal anual, contemplando diversas modalidades,
criando eventos competitivos, de lazer & recreação e comemorativos.
- Implementar os “Jogos da Primavera”.
- Reestruturar eventos esportivos que já existam, oficialmente, no calendário municipal –
sito: Corrida da Independência, Corrida Nove de Julho, Copa criançada de futebol, Copa
independência de futebol.
- Implementar o FADENP (Fundo de apoio ao desporto não profissional).
- Implementar a LIF (Lei de incentivo fiscal).
- Buscar recursos do governo federal através de programas de incentivo fiscal: Ex: Projeto
Segundo tempo; Projeto Atleta na Escola.
- Criar “Ruas de Lazer”: esporte lúdico, de lazer e recreação, aliado ao atendimento social
nos bairros.
- Ver a possibilidade de aumentar o quadro de professores da secretaria, através de
convênios com instituições de ensino, contratando estagiários de Educação Física;
- Revitalizar as praças esportivas dos bairros.
- Criar novos parques e academias de ginástica ao ar livre.
- Desenvolver o Programa Escola Aberta à Comunidade.
- Implantar projeto “Olimpíadas” entre os bairros.
- Criar o Projeto Lazer nos Bairros.
- Incrementar captação de Recursos para o Esporte Amador.

- Realizar os “Jogos da Primavera” e “Jogos Comunitários”.
- Retomar os Jogos Estudantis, onde equipes de diversas modalidades, representando as
escolas públicas e privadas se enfrentam.
- Viabilizar junto à liga municipal de futebol, a melhoria do campeonato amador de
futebol, dividindo-o em categorias (faixa de idade) e bairros, visando aumentar a
motivação e uma maior participação dos atletas e das torcidas.

1.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÕES:

- Criar o Conselho Municipal da Juventude
- Implantar o Centro de Apoio e Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência
- Elaborar estudos para criar o Centro de referência da pessoa em situação de rua.
- Elaborar estudos para criar a Casa do idoso
- Elaborar estudos para criar Centro Dia para Pessoas Idosas e das pessoas com
deficiências
- Elaborar estudos para ampliar o percentual de investimentos na área social em relação
ao orçamento
- Estimular a Captação de Recursos para o Fundo da Criança e do Adolescente via
sociedade civil.
- Capacitar pessoal para Programa “Cuidadores de Pessoas Idosas”.
- Implantar o projeto “Calçada Segura”, adaptando calçadas e acessos da cidade,
visando maior mobilidade das pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais.

DIRETRIZ 4:
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE E TRANSPARENTE

.

1.1 - FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL
.
AÇÕES:
- Elaborar e implantar o Plano de Carreiras e de Cargos e Salários dos Servidores
Municipais.
- Implantar o projeto “Gerente da Cidade”.
- Elaborar estudos para viabilizar Plano de Saúde para Servidores Municipais (em
parceria com o Sindicato dos Servidores Municipais).
- Manter todos os benefícios conquistados pelos Servidores Municipais.
- Criar Programa de Formação Continuada para os Servidores Municipais.
- Criar a Universidade Corporativa Municipal.
- Criar a função de gestor de contratos em todas as secretarias.
- Desenvolver estudos para analisar a viabilidade de oferecer às Servidoras Municipais
licença maternidade de 6 (seis) meses.
- Melhorar as condições ergométricas no ambiente de trabalho dos servidores.
- Criar equipes de controle das condições dos mobiliários e dos equipamentos utilizados
pelos servidores.
- Elaborar estudos para adquirir equipamentos de informática necessários para serviços
especializados, tais como notebooks, scanner, impressoras, entre outros, para
profissionais que precisam de equipamentos com condições de mobilidade.
-Estabelecer parcerias com empreendimentos voltados para a criação de loteamentos e
residenciais voltados para atender ao funcionário público que não possui casa própria.
- Incentivar a prática de esportes pelos funcionários, criando os jogos dos servidores e
outras estratégias de mobilização para a geração de uma vida saudável.
- Criar condições para que haja dentro do funcionalismo público, com apoio da gestão
municipal, algumas comissões especiais que tratem, cada uma delas, de temas que são
importante e de relevância para a sociedade, tais como a igualdade de gênero, a opção
sexual, a violência doméstica, entre outros.

1.2 - GESTÃO REPONSÁVEL E PARTICIPATIVA
AÇÕES:

- Modernizar e informatizar a Administração Municipal
- Elaborar estudos para construir o novo prédio da Prefeitura Municipal
- Prestação de contas da prefeitura a cada 06 meses
- Melhor a qualidade do Portal da transparência no site da prefeitura
- Elaborar estudos para implantar o Sistema de Governo Itinerante
- Modernizar e valorizar a Ouvidoria Municipal
- Criar a Central de Atendimento
- Telefônico Único ao Munícipe (CAUM) na Prefeitura
- Criar a Controladoria Interna Municipal
- Implantar Alvará automático responsável
- Implantar o projeto “Visite a sua casa”, onde em datas pré-definidas, o munícipe que
se interessar poderá, em companhia de funcionários monitores, visitar as dependências
da prefeitura e conhecer um pouco mais desta casa, que também é dele
- Buscar maior proximidade com os diversos conselhos municipais, para que estes sejam
fomentadores de estratégias nas áreas onde atuam, pois seus membros são representantes
da sociedade civil que conhecem as necessidades e os anseios da comunidade

1.3 - JUSTIÇA SOCIAL

AÇÕES:
- Implantar e manter uma equipe de gestores públicos profissionais e competentes, com
foco na transparência e na valorização dos servidores públicos, com metas e
acompanhamentos de desempenhos
- Cumprir as leis por todos e em favor de todos
- Marcar a gestão pública municipal com o carimbo da seriedade, do combate à corrupção
e do respeito ao dinheiro público
- Fazer levantamento da demanda habitacional existente em Guaratinguetá e utilizar os
resultados como forma de convencer empresas públicas e/ou privadas a investir na
construção de empreendimentos imobiliários, que venham suprir a demanda verificada, e
em especial a lançamentos de empreendimentos residenciais para pessoas com baixa
renda.

- Valorizar e apoiar as atividades de iniciativa das entidades sociais de nossa cidade,
viabilizando projetos sociais voltados para o esporte, a cultura, a inclusão social, a
segurança alimentar, a educação, a geração de emprego e renda, a terceira idade e todas
aquelas que forem importantes para gerar benefícios para as classes mais carentes de
nossa sociedade.
- Criar condições para que haja dentro do funcionalismo público, algumas comissões
especiais que tratem cada uma delas, de temas que são importantes e de relevância para a
sociedade, tais como a igualdade de gênero, a opção sexual, a violência doméstica, entre
outros.
- Criar um departamento de estudos da história de Guaratinguetá, buscando valorizar os
nossos ícones em todos os setores da atividade social, que ainda não foram reconhecidos
e que merecem o respeito e o reconhecimento da nossa sociedade.
- Identificar os cidadãos de nossa cidade que são destaques atuais em algum ramo de
atividade, a fim de que possamos dar a ciência necessária para toda a sociedade,
valorizando e reconhecendo aqueles que levam o bom nome de Guaratinguetá para o
Brasil e o mundo.
- Implantar e incentivar políticas sociais e de direitos visando ações que impactem na
redução das desigualdades e da pobreza.
- Fomentar políticas de esporte e lazer que possam promover a paz e a boa convivência
entre as comunidades.

CONCLUSÃO
No Planejamento de Governo de Marcus Soliva e Regis Yasumura existe um elemento
que é indispensável para o sucesso da aplicação de políticas públicas, que é a
PARTICIPAÇÃO POPULAR.
Por isso este documento é um ponto de partida para debates com setores da sociedade que
amam Guaratinguetá e que estão ávidos por serem ouvidos e darem a sua parcela de
contribuição.
Na nossa visão, o período de campanha pré-eleitoral e a efetiva Campanha Eleitoral, serão
períodos férteis para esse debate de idéias, portanto este documento não é o fim, mas sim
o começo de uma discussão que se abre com a sociedade guaratinguetaense, a qual tem
como sua maior riqueza a sabedoria de seu Povo, seja essa sabedoria oriunda do meio
acadêmico, onde temos em Guaratinguetá preciosas mentes pensantes, como também a
chamada sabedoria popular, do cidadão mais simples, mas que na vivência cotidiana dos
problemas que cercam sua realidade, tem muitas vezes na suas sugestões, soluções para
as dificuldades da nossa cidade.

Fica, portanto, aqui, o que existe de mais forte na candidatura PSB 40, que é o respeito
ao próximo e a vontade que todos os cidadãos de Guaratinguetá sintam-se respeitados e
contemplados com a futura Administração.

