
APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta as linhas gerais da proposta que 

queremos discutir com a população Cajamarense, por meio de suas 

entidades representativas que, ao longo da campanha, juntamente 

com a participação de técnicos especialistas das diversas áreas da 

administração pública, serão chamados para construir conosco um 

Plano de Governo por uma cidade mais inclusa, Humana e mais 

sustentável. 

Portanto, trata-se de um documento preliminar, que procura 

atender as exigências legais da Justiça Eleitoral, para o registro de 

nossa candidatura à prefeitura municipal de Cajamar, o qual será 

utilizado como referência nos debates e nas reuniões com a 

população de nossa cidade e com suas entidades representativas, 

para a nossa trajetória rumo ao Paço Municipal nas eleições 

suplementares de 2019. 

Contextualização para a construção e implementação de um 

novo projeto para Cajamar: Renovação, Transparência e Trabalho. 

O Município de Cajamar é considerado uma cidade rica. 

Ao mesmo tempo vem sofrendo profundas modificações em 

diversas dimensões. 

Algumas delas são muito visíveis, como o crescimento 

populacional, outro dado facilmente percebido é o número de 

veículos automotores nas ruas da cidade. 

Economicamente precisa crescer muito e prosperar sua 

desenvoltura econômica, urbana e ecológica. 

Muitas outras transformações ainda são visíveis, como o 

surgimento de Comunidades e a explosão das construções no 



distrito do Polvilho e agora de forma tímida no Distrito de 

Jordanésia. 

No entanto, outras não são tão facilmente percebidas ou 

quantificadas, como as mudanças nos hábitos e comportamentos 

dos cidadãos, as transformações na cultura de Cajamar, resultante 

da inter-relação entre a tradicional cultura local com a trazida por 

tantos migrantes do interior do Estado, de outros Estados e, 

também, de outros países. 

Todas essas modificações implicaram na formação de uma 

cidade muito mais complexa, que adquire características de um 

grande centro urbano, hoje exposto na vitrine nacional, graças a 

diversas características singulares. 

Além disso, a proximidade de municípios como Caieiras, 

Franco da Rocha, Santana de Parnaíba e São Paulo, faz com que 

Cajamar ganhe uma configuração de região metropolitana, na 

medida em que há uma intensa relação entre esses municípios, 

fazendo com que compartilhem problemas e oportunidades. 

Este processo de transformações se deu muito rapidamente e, 

muitas vezes, as transformações ambientais, econômicas, sociais e 

culturais foram ocorrendo sem que houvesse um maior 

aprofundamento sobre essa trajetória e o debate sobre o interesse 

que a população tem de preservar seu patrimônio, seja ele 

ambiental cultural ou social. 

Tudo que priorizamos está vinculado ao princípio da 

regularização fundiária, hoje cerca de 8% do município está 

necessitado dessa regularização para garantir o direito à 

propriedade, sabe-se que os Bairros: São Benedito, Olaria, Santa 

Terezinha, Pesqueiro, Jardim Muriano, Parque Paraíso estão no 

grupo de regularização de interesse social. 



Nosso objetivo maior é a expansão da moradia, expansão 

econômica, industrial e profissional. 

Sabemos que hoje nosso orçamento é de aproximadamente 

R$ 500 milhões, se a cidade for bem administrada, conseguiremos 

dobrar esse orçamento em apenas 3 anos. 

1 Neste sentido, a título de contribuição para definirmos uma 

agenda de reuniões com as entidades representativas da 

comunidade Cajamarense apresentaremos, em linhas gerais, 

nossos posicionamentos para que o Município de Cajamar possa 

ajustar sua trajetória no rumo de um desenvolvimento inclusivo e 

sustentável, enfrentando ponto a ponto os problemas que dificultam 

a construção da Cajamar dos nossos sonhos para os nossos filhos. 

Não chegamos nem a metade do necessário para equilibrar a 

economia municipal. 

Através da regularização fundiária, expandiremos os polos 

habitacionais e aberturas comerciais e industriais, dando novas 

oportunidades de emprego aos munícipes: estima-se hoje que 

temos 13 mil desempregados em Cajamar. 

Atualmente a população se sente assustada com essa 

velocidade das mudanças e se questiona para onde vai o Município 

de Cajamar, fazendo perguntas como: 

01) Como promover um desenvolvimento sustentável, 

estabelecendo relações adequadas entre os aspectos ambientais, 

econômicos, sociais e culturais? 

02) Como devem ser estas relações no município? 

03) Como garantir a inclusão social das pessoas que vivem à 

margem deste desenvolvimento? 



04) Como promover a modernização sem perder elementos 

tradicionais importantes de sua cultura e de suas características 

ecológicas (especialmente no Ponunduva)? 

05) Como crescer sem repetir os erros das grandes cidades? 

06) Enfim, como garantir uma qualidade de vida para a nossa 

população e para a nossa população futura? 

1.1 Plano de Governo YOSHIME KAWAMOTO/JOSÉ 

RIBAMAR Coligação por uma Cidade RENOVADA, 

TRANSPARENTE e com TRABALHO (Inclusiva e Sustentável) 

Linhas Gerais da Proposta de Plano de Governo para ser discutida 

com as entidades representativas da comunidade Cajamarense 

Administração, Planejamento e Finanças Atualizar o Plano de 

carreira dos Servidores Municipais. 

Ampliar o Plano de Regularização Municipal Fundiária. 

Implantar Programa de Modernização da Administração e 

Otimização do Gasto Público no Município. 

Descentralização da Administrativa, atribuindo mais autonomia 

ás regionais. 

Contratar estagiários através de Programas de 

Complementação Educacional para dar continuidade de trabalho e 

conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando na renda 

do estudante. 

Ampliar o Parque Industrial. 

Reativar o PAC. 

Reativar o Fundo Municipal de Habitação 

Manter a Administração aberta à participação popular através 

de Conselhos de Orçamento Participativo. 

Capacitar os nossos Servidores Municipais e dinamizar o 

programa de qualidade total. 



Com as finanças equilibradas, estudaremos com os Servidores 

Municipais as melhorias salariais e inclusão de benefícios, como 

Vale Refeição, Programa de Estímulos por metas cumpridas, 

1.2 Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos 

Servidores Municipais com pontualidade, bem como de 

fornecedores. 

Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, 

mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do 

Patrimônio Público. 

Apoiar a inserção e participação da mulher no mundo 

produtivo, comprometendo-nos com a manutenção de instituições 

como o Conselho Municipal da Mulher, Conselho da Mulher 

Empresária, visando garantir a igualdade de direitos sociais para 

mulheres e homens. 

Junto com o Governo do Estado criar Delegacias da Mulher 

com atendimento 24h por dia 7 dias da semana. 

Procurar implementar e ampliar as políticas de apoio a 

juventude, firmando parcerias com instituições de ensino e órgãos 

governamentais, desenvolvendo ações que venham ao encontro 

dos jovens Cajamarense. 

Implementar uma política de prioridade ao empresário local 

para compra de produtos e equipamentos. 

1.3 Assistência Social Apoiar e implementar se necessário as 

iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da 

Habitação, da Mulher e os Comitês: Bolsa Família, Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a 

demanda de construção de unidades habitacionais, seguindo as 



exigências dos convênios firmados para as habitações de interesse 

social. 

Implantar o Projeto Acolher (Creche para Idosos). 

Implantar o programa de Creches Conveniadas. 

Implantar Centros Comunitários Regionalizados. 

Buscar recursos para construção de casas populares. 

Buscar recursos para construção de casas para quem já possui 

o terreno. 

Apoiar o Conselho Tutelar. 

Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e os 

novos que surgirem. 

Ampliar o atendimento da Secretaria de Desenvolvimento 

Social enquanto equipamento público de acesso as Políticas 

Públicas principalmente no atendimento as necessidades básicas 

da população. 

Definir equipe de referência para a prestação de serviços 

conforme de termina a NOB/RH/SUAS (NORMA OPERACIONAL 

BÁSICA DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL), preferencialmente com servidores 

concursados, valorizando e qualificando os trabalhadores que 

prestam serviços de caráter público e continuado. 

Objetivar a superação das formas de exclusão social e 

assegurar medidas que garantam o exercício da cidadania. 

Ampliar os cursos profissionalizantes para todos os segmentos: 

mulheres, homens, jovens. 

Apoiar e ampliar toda a Rede de Assistência do Município. 

Definir especial atenção para que as ações da Assistência 

Social tenham como foco principal a família. 



Implementação de um Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS). 

2 Agricultura e Meio Ambiente: 

Modernizar a Guarda Civil Ambiental e implementar o agente 

cidadão ambiental. 

Tombar Patrimônios Naturais e Nascentes de Água e seu leito 

corrente. 

Criar o Programa de Isenção Fiscal para Conservadores de 

Nascentes de Água. 

Universalizar o Programa Saneamento Ambiental e Recursos 

Hídricos (Fonte: BNDS. 

Implantar um Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas, de interesse histórico ou Turístico. 

Buscar recursos para implantar, ampliar e renovar 

constantemente os recursos técnicos para atender mais e melhor a 

agricultura Municipal, fomentando as áreas rurais para expansão 

econômicas. 

Apoiar e incentivar as pequenas agroindústrias para agregar 

mais valor aos produtos aqui produzidos como: Frutas, compotas, 

conservas, entre outros, além de dar estrutura técnica. 

Implementar e aprimorar programas: Piscicultura, frango 

caipira, apicultura, ervas medicinais, Orquídeas, compra direta e 

outros. 

Apoio às iniciativas dos Artesãos do Município: Artesanato, 

panificação e outros. 

Aprimorar o apoio a agricultura familiar e pequenos produtores, 

na busca da diversificação, obtendo mais renda e qualidade de 

vida. 



Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos 

hortifrutigranjeiros para produção e venda. 

Implementar a criação de uma Associação dos Catadores. 

Apoiar à Associação dos Catadores através da conscientização 

dos moradores na coleta seletiva, buscando capacitação pessoal. 

Implementar uma Coleta periódica de lixo reciclável nos 

bairros. 

Criação do horto municipal para a produção de mudas de 

árvores nativas e frutifica para reflorestamento. 

Produzir mudas de flores para ajardinar nossa cidade. 

Buscar apoio para projetos como nascentes de Água, que visa 

zerar o passivo ambiental de cada micro bacia Implantação de 

processos de compostagem dos resíduos orgânicos. 

Criar um Porto Seco Hortifrutigranjeiro Feira de exposições 

Orgânicos 

3 Educação, Cultura e Esportes Adequação dos Níveis 

Salariais dos Profissionais da Educação. 

Incentivar a Proficiência do professor alfabetizador. 

Apoiar as iniciativas das Secretarias Municipais de Educação, 

Cultura e Esportes. 

Tornar a Educação Básica nível de excelência em 

Alfabetização. 

Tornar Acessível a Profissionalização Industrial Técnica a 

todos os estudantes. 

Recuperar, Fiscalizar e Manter em boas condições a frota do 

transporte escolar e planejar a sua renovação. 

Recuperação e Modernização dos ginásios de esportes, dando 

mais oportunidades de lazer e melhores condições nas práticas 

esportivas, nos bairros e nas comunidades. 



Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas, 

como: Projeto Vida Ativa associados à terceira idade, à criança e 

adolescente, às pessoas portadoras de necessidades e às pessoas 

que participam dos programas de saúde como: hipertensos, 

diabéticos e outros. 

Aprimorar e apoiar todas as práticas esportivas, nas diversas 

faixas etárias (ex.: futebol de campo, futsal, atletismo, basquete, 

vôlei, handebol, xadrez, balé, ginástica rítmica e outros). 

Apoiar a recuperação de todas as práticas culturais do 

Município como: Concurso de Fanfaras e Bandas, Folia de Reis, 

festivais de música, roda de moda de viola, rádio comunitária, 

carnaval e outras. 

Implantar o maior número de escolas municipais e estaduais de 

período integral. 

Estimular as entidades, associações e igrejas na promoção e 

organizações das festas da cidade. 

Melhor as condições e modernizar o Museu Municipal 

4 Estimular e organizar uma Associação dos Estudantes 

Universitários para juntos discutir interesses da classe como uma 

adequação do horário do transporte urbano e intermunicipal 

Continuar ou implementar cursos de capacitação de 

professores e equipe pedagógica, merendeiras serventes e equipe 

administrativa. 

Criar a escola técnica e firmar parcerias com cursos técnicos à 

distância e outros que iremos buscar. 

Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda 

escolar com qualidade, tecnologia da informação e na manutenção 

e ampliação nos espaços escolares. 



Buscar junto aos Governos Federal e Estadual a implantação 

do Ensino Técnico Regular nas escolas Estaduais do Município. 

Apoiar a criação de  Fanfarras, Corais, grupos de Teatro, 

Dança e Música. 

Implementar uma biblioteca moderna com livros atualizados e 

computadores para acesso à internet. 

Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para 

atendimento dos alunos DM, DV, DA e SR. 

4.1 Viação, Obras e Urbanismo Implantar um Programa 

Estruturador de Transporte Urbano: 

Terminal Rodoviário Urbano/Intermunicipal de Jordanésia e 

Terminal Rodoviário Urbano/Intermunicipal do Polvilho. 

- Acessibilidade Universal. 

Reestruturar a frota de manutenção de vias públicas através de 

Financiamento do BNDS. 

Manter as máquinas em condições de trabalho, renovar e 

recuperar a frota. 

Recuperação e readequação de estradas, ruas e calçadas 

mantendo-as em melhores condições com: asfalto, cascalhento, 

concretagem, sinalização e adequá-las à acessibilidade. 

Posteriormente fomentaremos as denominações totais de vias 

e logradouros e respectivos códigos postais (CEP). 

Manter uma equipe de trabalhadores para a execução de 

reparo em calçamentos, nos pontos críticos principalmente onde 

trafegam os ônibus escolares. 

Criar uma equipe específica de jardinagem para criar e 

conservar jardineiras e jardins deixando a cidade mais bonita e 

acolhedora. 



Realizar um projeto com técnicos para re-urbanizar e implantar 

infraestrutura básica em nossa cidade. 

Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos. 

Construção e padronização de abrigos nos pontos de ônibus 

para os trabalhadores, estudantes e passageiros. 

Construção de abrigos para estudantes na área rural, em 

parceria com os moradores. 

Melhorar a sinalização de trânsito. 

Reforma e melhoria nas praças. 

Efetivar o projeto de iluminação nos bairros. 

5 Saúde Dobrar o número do Programa Saúde da Família 

(PSF). 

Apoiar a Secretaria Municipal de Saúde: Capacitar os 

Funcionários da Saúde, incentivar a participação em eventos de 

saúde pública. 

Melhorar a estrutura do Hospital Municipal, inclusive a 

qualificação dos profissionais para oferecer um melhor atendimento 

à população, inclusive com cirurgias da baixa e média 

complexidade. 

Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade 

dos serviços com ampliação de ações, dobrando o número de 

Postos de Saúde (PSF). 

Melhorar e Manter o transporte Médico de urgência, para o 

atendimento da população, em dois turnos, melhorar as condições 

de acesso e quando necessário buscar os usuários que residem em 

bairros periféricos. 

Buscar alternativas para aumentar o número de consultas 

ambulatoriais. 



Procurar através de parcerias ampliar os atendimentos para 

Raio-X, Ultrassom e exames complementares. 

Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e 

medicamentos excepcionais. 

Dar continuidade ao Programa Hiperdia (Hipertensos e 

Diabéticos), mantendo medicamentos e condições de acesso dos 

usuários. 

Criar um programa municipal para atenção ao idoso, inclusive 

com atividades físicas e acompanhamento de equipe 

multiprofissional. 

Aumentar os itens da farmácia básica de medicamentos. 

Implantar o programa fitoterápicos (plantas medicinais). 

Manter e ampliar os serviços de fisioterapia. 

6 Buscar parceria com o Estado para implantação de uma 

unidade de Proteção Materno Infantil para garantir acesso 

principalmente das gestantes e crianças com atenção diferenciada, 

com atendimento de Ginecologista, obstetra e pediatras. 

Procurar uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a 

Pastoral da Criança para acompanhamento das carências 

nutricionais. 

Manter ambulâncias para dar suporte ao atendimento de 

emergência e transporte de usuários para outras cidades. 

Garantir os medicamentos, para suprir as necessidades da 

população, inclusive nas unidades de saúde. 

Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações 

periódicas conforme regulamentação do SUS e melhorar o suporte 

da equipe. 

Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância 

Sanitária. 



6.1 Indústria, Comércio e Turismo 

Executar melhorias na infra-estruturar do Distrito Industrial, 

como: Iluminação, calçamento e galerias. 

Construir Áreas Industriais. 

Estreitar mais o apoio com a Associação Comercial e Industrial, 

Empresários e Empreendedores, nas suas iniciativas comerciais e 

industriais para o aquecimento da economia local. 

Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em 

parceria com o SENAI, SEBRAE, SESC e outros. 

Divulgar ainda mais o nosso Município para atrair 

investimentos no setor Comercial, Industrial e Agroindustrial (Feira 

de Negócios) Alavancar as potencialidades turísticas do nosso 

município (Tratamentos Hídricos). 

Criar pontos turísticos no Município. 

Preparar as propriedades rurais e qualificar os moradores para 

receberem visitas técnicas e trocas de experiências no setor de 

turismo. 

Divulgar, incentivar e criar as visitações na área de 

preservação ambiental. 

Reestruturar a Casa do Trabalhador buscando vagas aos 

trabalhadores no município e cidades da região. 

Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os 

projetos para o Microcrédito. 

Incentivar e dar apoio às indústrias e fábricas do Município e da 

Região para se instalarem no Distrito Industrial, gerando emprego 

aos Munícipes. 

7 SEGURANÇA PÚBLICA Criação do CCM - Centro de 

Controle e Monitoramento integrado com as Policias Civil, Militar e 

Guarda Municipal. 



Criação e Implantação da Guarda Municipal, com respectivo 

plano de cargos e carreiras. 

Criação e implantação da Guarnição de Bombeiros Civis 

Municipal. 

Aquisição de equipamentos, veículos e fardamento para a 

guarda municipal. 

Promover Rondas diuturnas nos bairros e em conjuntos com a 

Polícia Civil e Policia Militar. 

Realizar acordos junto ao Governo Estadual para o aumento do 

efetivo policial Civil e Militar. 

Realização de campanhas de desarmamento, antidrogas e 

conscientização dos diversos tipos de violência. 

Procurar Parcerias Técnicas para reorganizar o Transito de 

nossa Cidade. 

Ampliar e capacitar Tecnicamente os Agentes de transito do 

Município. 

Atualizar e ampliar o órgão de Defesa civil para uma ajuda 

mais efetiva aos moradores de área de risco. 

 


