
 

 
 



 
 
 

PLANO DE GOVERNO 
 

I – APRESENTAÇÃO 

É relevante observarmos a vocação republicana em nosso País,         
acompanhado de um amadurecimento e evolução da nossa democracia. 

Decorre que as nossas instituições necessitam acompanhar esta dinâmica         
evolutiva com questionamentos, adaptações e provocações pelas mudanças. 

É dentro deste universo que o PSDB nos escolheu para representá-lo nas            
eleições, repassando grande responsabilidade para condução do Executivo num         
período curto, com menos de 24 meses e com decisões de autonomia sob um único               
orçamento, para recuperar um atraso dos últimos anos, em que ficaram           
abandonados os necessários apoios a Saúde, Educação, a Assistência Social, o           
amparo aos idosos, aos incapazes e indefesos, entre tantas outras coisas que não             
tiveram a mínima atenção dos governantes. 

Estas dificuldades, nós entendemos como desafios provocadores, e sentimos         

estímulo para conduzir o município de Cajamar, com visão e objetivos de futuro. 

É com esse ânimo e esta proposta de Estado, que pretendemos nos eleger. 

 

II – FUNDAMENTOS 

O Plano de Governo é o instrumento que se relaciona diretamente com o             
exercício da função gestora em todas as esferas. 

A sua execução deve ser entendida como um processo dinâmico e assim,            
permitir a revisão periódica de objetivos, prioridades e estratégias, seja em função            
de avanços registrados, seja em decorrência dos obstáculos enfrentados. 

Temos consciência de que a execução deste Plano de Governo será           

norteada pelos princípios e responsabilidades da Administração Pública, tendo como          
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princípio a melhora contínua da qualidade ambiental, para a construção de uma            

cidade mais justa, solidária, civilizada na busca do desenvolvimento sustentável. 

 

III – PREMISSAS 

Para melhor atendermos aos Munícipes e ao Município necessitamos de: 

1. Administração Pública 

Ágil – transparente - decisiva 

Para atingirmos esse resultado, passamos necessariamente pela capacitação,        
aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. 

 

2. Servidores Públicos 
 
Engajados, preparados com treinamentos e atualizações para o exercício de          

suas competências, aprimoradas com a prática de capacitação constante. 
 

3. Visão de Estado 

Definir e planejar políticas públicas / investimentos de médio e longo prazo,            
promover concursos públicos e realizar a revisão dos cargos         
comissionados. Não só no período de governo, mas que tenham e tragam            
soluções no futuro. 

 
4. Prioridades 

Atenção às prioridades definidas no PPA (Plano Plurianual), compromissos na LDO           
(Lei de Diretrizes orçamentárias) e LOA (Lei orçamentária anual), que          
podem ser modificadas de acordo com necessidades. 

 

IV – CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS DO MUNICÍPIO 
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1. Demografia 

Atenção especial à alteração da pirâmide populacional, seus índices atualizados,          
bem como, atração migratória para o município. 

 

2. Vetores de crescimento 

Observar a forma de ocupação espontânea do Município, com moradia ou não e             
compatibilizar com o Plano Diretor e/ou redirecionamento, observando as         
regras urbanísticas. 

 

3. Interação Regional 

Necessidade de atuação junto a Região Metropolitana da Grande São Paulo e            
principalmente com municípios vizinhos no tocante à mobilidade, meio         
ambiente e ocupação. 

 

V – PLANO GERAL DE GOVERNO 

Investir, inovar e criar valores na busca de lideranças no meio político e na               
Sociedade Cajamarense, colocando os cidadãos como verdadeiros “donos” da         
cidade, administrando para um futuro diferente de tudo que tem visto nesses últimos             
anos, promovendo a participação do cidadão na política administrativa. 

 

VI– PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

1. Da Estrutura Administrativa  

Reestruturação Administrativa com adequação ao crescimento e demandas, ficando         
na responsabilidade das Secretarias: 

- Da ocupação dos cargos públicos 
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- Da Previdência do Servidor Público 

- Da inovação e treinamento do pessoal e capacitação dos servidores 

- Da redução de Secretarias  

- Do investimento de pessoal através de concursos públicos 

 

 

2. PROPOSTAS 

- PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 

✓ Dar continuidade e início a projetos e diretrizes do Plano Diretor,           

voltados a especial atenção aos cidadãos, as famílias, aos jovens,          

idosos, aos portadores de necessidades especiais e crianças de         

Cajamar, procurando alcançar o desenvolvimento sustentável para       

o município. 

✓ Definir os vetores de crescimento populacional e instalar        

equipamentos públicos para melhoria da qualidade de vida  

✓ Endurecimento nas tratativas junto à SABESP para acelerar a         

implantação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e         

investimento na infraestrutura urbana, além da obrigação imediata        

em solucionar o problema de falta d’água em todos os bairros da            

cidade. 

✓ Buscar novas parcerias para a ampliação da capacidade de         

extensão de canalização do Ribeirão dos Cristais para amenizar as          

constantes inundações. 

✓ Buscar parceria com o governo do Estado e com a AUTOBAN na            

busca por solução para os alagamentos e paralisações da         

Anhanguera em dias de fortes chuvas. 
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✓ Implantação do sistema viário no município para a integração dos          

bairros para melhoria do tráfego e do escoamento de veículos 

✓ Tratativas junto ao Governo do Estado, para a não cobrança na           

praça de pedágio localizada no Km 26 da Anhanguera, de veículos           

com placas de Cajamar 

✓ Tratativas junto ao Governo do Estado, visando a melhoria do          

transporte público intermunicipal (Lapa e Jundiaí), na busca por         

redução de tarifas 

✓ Projeto de ligação de Jordanésia ao Km 43  

✓ Estudo de viabilização da Nova Tenente Marques - Duplicação  

✓ Projeto para a criação do Parque da Cidade  

✓ Construção de praças  

✓ Retomar as negociações com o Governo do Estado para a          

construção dos viadutos necessários compreendidos entre os Kms        

29 e 47 da Via Anhanguera 

✓ Cidade Digital – Wi Fi nas praças e próprios públicos 

✓ Controle e aplicação do Plano Diretor 

✓ Melhoria do Urbanismo 

✓ Melhoria dos espaços públicos existentes 

✓ Substituição gradativa de toda a iluminação da cidade por lâmpadas          

de LED 

✓ Remodelação gradativa dos pontos de táxi 

✓ Pavimentação de diversos bairros do município 

✓ Recapeamento asfáltico e recuperação de pavimentos 

✓ Reimplantação do Programa “Cidade limpa” 

✓ Melhorias no transporte coletivo 

✓ Negociação para instalação de uma nova linha de ônibus 
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✓ Estudos de viabilização para construção de uma Rodoviária        

Municipal 

✓ Incrementar o sistema de sinalização das vias públicas  

 

 

- HABITAÇÃO 

✓ Implantação de Programa de Habitação Social – PHS, para         

aquisição de moradias, além da continuidade na regularização de         

moradias já instaladas nos bairros do município, inclusive criando         

um Fundo Municipal de Habitação. 

✓ Concluir a regularização e a entrega de escrituras nos         

determinados bairros  

 

- MEIO AMBIENTE 

✓ Implantação de Programa de Investimentos na recuperação das        

áreas verdes pertencentes ao município possibilitando a criação de         

parques ecológicos municipais, através de um fundo de reserva         

ecológica. 

✓ Elaborar Plano Municipal de Arborização 

✓ Reestruturar e ampliar o Parque Natural Municipal criado em 2007 

✓ Preservação das matas naturais  

✓ Elaborar o Plano Global de Drenagem Municipal (macro e micro          

drenagem) 

✓ Estudos para implantação de Parques lineares com reservatórios        

de contenção de cheias  

✓ Construção do Centro de Educação Ambiental (CEA) 

✓ Implantação gradativa de coleta seletiva 
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✓ Atuar junto aos órgãos competentes na Gestão hídrica 

✓ Priorizar infra estrutura para saneamento básico  

✓ Dentro do Programa de Bem estar animal, incrementar as ações e           

projetos que envolvam a saúde, vacinação e demais cuidados, além          

da ampliação do número de castrações.  

 

- SEGURANÇA 

✓ Promover a integração entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda          

Municipal. 

✓ Aquisição de novos equipamentos e armamento para Guarda        

Municipal 

✓ Reativação dos postos avançados da Guarda Municipal e instalação de          

outros em pontos estratégicos. 

✓ Implantação de sistema de monitoramento por câmeras em pontos         

estratégicos da cidade  

✓ Aumento do efetivo da Guarda Municipal 

 

- DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA 

✓ Diagnosticar populações de maior vulnerabilidade social e dar        

condições para o desenvolvimento desses núcleos 

✓ Ampliação do atendimento aos programas dos governos Federal e         

Estadual (Bolsa Família, Renda Cidadã, Pro-jovem, entre outros) 

✓ Ampliação dos serviços de convivência e fortalecimentos de        

vínculos (Espaço Bem Viver e outros) 

✓ Ampliação do atendimento à melhor Idade 

✓ Resgate da rede de proteção social 

✓ Atenção aos portadores de necessidades especiais 
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✓ Tratativas para a construção de um CRAS 

✓ Atenção especial aos movimentos sociais e populares 

✓ Projeto de Centro de Convivência do Idoso com piscina aquecida 

✓ Fortalecimento dos Conselhos Municipais 

✓ Retorno da solenidade do Juramento à Bandeira 

✓ Maior atenção ao atendimento de dependentes químicos ou álcool         

e moradores de rua 

✓ Implantação de Políticas Públicas de proteção e respeito às         

Mulheres 

✓ Tratativas para a implantação da Delegacia da Mulher 

✓ Resgate do Casamento Comunitário 

✓ Realização do Dia da Cidadania nos bairros 

✓ Aplicação de cursos de formação profissional 

✓ Parcerias para o aumento da geração de empregos e renda 

✓ Incentivo ao empreendedorismo 

✓ Ampliação dos cursos de qualificação profissionais 

 

- EDUCAÇÃO 

✓ Projeto Piloto para a construção de unidade do Centro Educacional          

Unificado (CEU), escola modelo com toda estrutura educacional,        

lazer e cultural, inclusive com piscina coberta (bairro a definir). 

✓ Valorizar, capacitar e facilitar o trabalho dos docentes 

✓ Distribuição do Uniforme Escolar para os alunos da Rede Municipal          

de Ensino; 

✓ Retomada da distribuição dos kits escolares personalizados aos        

alunos da Rede Municipal Ensino; 
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✓ Atualizar o estatuto do magistério e plano de carreira,         

modernizando-o em coerência com os desafios atuais 

✓ Planejar e reformar os refeitórios e pátios cobertos das escolas de           

educação infantil  

✓ Construir, gradativamente, parques infantis e espaços recreativos       

para o recreio dirigido nas unidades escolares que atendem o          

Ensino Fundamental 1 

✓ Reestruturar os departamentos e divisões da secretaria de        

educação de modo que dinamize e torne a gestão mais segura           

juridicamente e eficaz em resultados para a população 

✓ Agilizar os mecanismos para viabilizar as reformas escolares 

✓ Construção de unidades escolares conforme demandas do       

crescimento demográfico da população, além de projetar outras,        

para execução a médio prazo 

✓ Construção de creches e projetos para outras, de acordo com a           

demanda 

✓ Merenda de qualidade para todos os alunos 

✓ Implantar gradativamente, Wi-fi nas salas de aulas, lousas digitais e          

tablets ou notebooks para professores e alunos. 

✓ Estudos para implantação de escolas em tempo integral com         

parceria das secretarias de esportes e cultura.  

✓ Criar o Centro de Referência da Educação de jovens e adultos 

✓ Criar espaços de jardim e meio ambiente como laboratórios de          

sustentabilidade nas escolas  

✓ Criar o programa Arte no Muro 

✓ Trocar gradativamente o mobiliário das escolas 

✓ Implantação do ônibus caravana da leitura  
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- SAÚDE 

✓ Finalizar a UBS do bairro São Benedito 

✓ Tratativas para o retorno do Projeto SAMU  

✓ Informatização do controle de medicamentos na rede municipal 

✓ Reorganização do Transporte do SUS e Central de Ambulâncias 

✓ Ativação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 

✓ Tratativas para a descentralização da Farmácia estadual de alto         

custo, de Franco da Rocha para o fornecimento no município. 

✓ Reorganização do atendimento com atenção prioritária às crianças,        

gestantes e idosos 

✓ Revisão dos equipamentos e ampliação do atendimento       

odontológico das unidades de saúde 

✓ Retorno do Programa Saúde na Escola 

✓ Criação do Programa de Saúde do Adolescente  

✓ Mutirões da Saúde para a eliminação das filas de atendimento nas           

UBSs 

✓ Atenção básica para população com a estratégia do Programa         

Saúde da Família (PSF) com cobertura de 100 % do município  

✓ Convocação e concursos para médicos especialistas  

✓ Projeto para implantação do Cartão Único de Saúde 

✓ Reforma e ampliação da UBS do Parque São Roberto 

✓ A estrutura do prédio inacabado do hospital será concluída e          

passará a ser o “Centro de Saúde Cajamarense”  

✓ Tratativas para a aquisição de leitos UTIs  

✓ Reforma e ampliação do Hospital Regional do Polvilho 
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✓ Projeto para construção de UBS  

 

- CULTURA 

✓ Reativação do projeto “Som na Vila”  

✓ Criação de lei municipal de incentivo fiscal para Cultura. 

✓ Ampliação e diversificação das Oficinas Culturais nos bairros. 

✓ Ampliação do quadro e concurso público para profissionais da arte          

e cultura. 

✓ Adaptação dos logradouros públicos para a prática cultural 

✓ Retomada do projeto para a construção de teatro municipal. 

✓ Formação do Coral Municipal 

✓ Volta das feiras de artesanatos 

✓ Valorização do folclore e patrimônio imaterial 

✓ Apoio e realização de festividades tradicionais e populares,        

respeitando o calendário oficial 

 

- ESPORTES 

✓ Recuperação do Ginásio do Polvilho 

✓ Reforma e revitalização da Praça Ana Maria Aró  

✓ Reativação e ampliação das escolinhas de esportes 

✓ Construção de Ginásios de Esportes  

✓ Construção de Pistas de caminhada e ciclovias  

✓ Recuperação dos campos e demais ginásios de esportes 

✓ Limpeza e zeladoria de todos os ginásios e campos de futebol  

✓ Projeto de Instalação de Um Centro de Lutas e academias de           

danças 

✓ Ampliação das modalidades esportivas 
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✓ Promoção e apoio aos eventos esportivos municipais 

✓ Incentivo ao esporte competitivo 

✓ Instalação de equipamentos de ginásticas em diversos pontos do         

município 

✓ Projeto para construção de quadras poliesportivas  

✓ Buscar Parcerias Público Privadas (PPs), para a reforma do         

Boiódromo 

✓ Construção de área de lazer com playground, praça e quadra 

 

- SERVIÇOS PÚBLICOS 

✓ Manutenção, limpeza de córregos, roçagem, jardinagem,      

desobstrução de bueiros, entre outros 

✓ Aquisição de equipamentos mais modernos e mais seguros para         

serviços públicos  

✓ Gerar capacidade para a realização de pequenas obras 

 

- GESTÃO E FUNCIONALISMO PÚBLICO 

✓ Reestruturação Administrativa com adequação ao número de       

servidores e as demandas 

✓ Inovação e treinamento do pessoal e a capacitação dos servidores 

✓ Programas de incentivo e motivação dos colaboradores 

✓ Controle e manutenção de veículos 

✓ Desenvolvimento tecnológico para a gestão pública 

✓ Programa de consolidação da Segurança no Trabalho 

✓ Controle de gastos da Administração 

✓ Busca contínua pela inovação da gestão 

✓ Controle de despesas com a gestão do pessoal 
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✓ Programas de melhorias salariais e de benefícios para todas as          

categorias do funcionalismo público municipal 

✓ Acompanhamento e aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

✓ Projeto e aplicação para aumento da receita municipal 

✓ Controle do pagamento da dívida pública 

✓ Gestão gerencial de informação 

✓ Acompanhamento da gestão da Previdência Social Municipal 

✓ Revisão do Plano de Saúde e Cartão Alimentação do servidor 

✓ Elaboração do Plano de Carreira do Servidor 

✓ Valorização do Funcionário Público 

✓ Informatização e comunicação 

✓ Reestruturação da ouvidoria para melhora na comunicação       

munícipe/municipalidade 

✓ Desburocratização e agilidade 

✓ Acompanhamento e execução orçamentária 

 

- DEFESA CIVIL 

✓ Aquisição de novos equipamentos 

✓ Programa de Educação sobre Defesa Civil 
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