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Candidato Professor Rafael Guilherme dos santos 

Direitos Humanos e social. 

Programa de acolhimento e tratamento de vítimas de abuso sexual e violência 

doméstica. 

Programa de acolhimento e tratamento de Vítimas de Homofobia e Transfobia. 

Programa de acolhimento e Tratamento de vítimas de Racismo e Preconceito. 

Criar o Comitê Municipal de proteção ao cidadão pinhaiense, com o objetivo de 

prevenir a Violência, Preconceito e Racismo. 

Criar juntamente com a Secretaria de Segurança Pública Municipal, o projeto 

escolar de apoio e proteção ao jovem, que terá o objetivo de reinserção do 

menor infrator, ou crianças e adolescentes que tenham notas baixas e 

comportamentos violentos dentro de sala de aula. 

 

 

Segurança 

Criação da secretaria de Segurança Pública Municipal, que vinculará a sua 

hierarquia o departamento de Segurança Pública Municipal que subsidiará as 

seguintes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neste formato a Guarda Municipal terá total autonomia para modificação de 

agentes de segurança sem a necessidade de novos concursos e gasto de 

dinheiro público. 

 

Educação 

 

Criação do projeto Patrulha escolar, que terá duas ramificações, a primeiras 

palestras aos pais, professores e alunos, e a segunda será a Guarda Mirim que 

terá o foco estabelecido em projeto, com a inserção de crianças e adolescentes 

portadores de necessidades especiais ou não. 

Criação da AME (avaliação municipal de educação) que realmente aponte 

caminhos para uma educação de qualidade e verifique falhas e deficiências 

nos processos de ensino e aprendizagem. 

Instauração de Processos seletivos simplificados (PSS) com maior rigor de 

contratação visando a contratação dos melhores professores para a rede 

municipal. 

Reformulação do Projeto de Escolas em Tempo integral, buscando torna-lo 

eficiente e retirando este que está obsoleto e deficiente  

Ampliação das vagas na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos a partir 

de convênios com instituições privadas e filantrópicas. 

Decretar redução de gastos com futilidades como coffe breaks, materiais 

didáticos com pouco retorno. 

Implantação de rede de internet sem fio (WIFI) em todas as unidades de 

ensino.  

Saúde 

Fortalecimento dos programas de Assistência social 

Fortalecimento e investimento no programa Primeira infância. 

Criação de medidas anti-pandemias, visando a prevenção e o cuidado com a 

saúde dos munícipes. 

Política anticorrupção e serviço público 

Não contratação de servidores que foram condenados por corrupção. 

Proibição de contratos, ou licitações com empresas condenadas por corrupção 

Normativas mais severas com crimes contra a administração. 

Corregedorias formadas com todos os integrantes Bacharéis em Direito. 

Exoneração imediata de cargos de chefia que compactuem ou facilitem com 

atos contra a administração. 



Realização de prova de aptidão para cargos de chefia, ministradas por banca 

especial compostas por 3 membros do mesmo nível acadêmico. 

O descongelamento do plano de cargos e salários e benefícios dos servidores 

públicos. 

Corte de cargos que não tem utilidade, enxugar a máquina pública. 

 A modernização de servidores nos cargos de secretaria, a retirada de cargos 

de chefia inoperantes ou apenas políticos e a substituição por agentes 

concursados com habilitação para o cargo. 

Criação de normativa impedindo acesso ao concurso de servidores usuários de 

drogas e exame toxicológico a cada 6 meses para todos os servidores 

públicos, para funcionários estáveis o encaminhamento para programas sociais 

para livrar-se do vício, e de funcionários em estágio e ou PSS a demissão 

realiza-se processo de demissão. 

Cursos de aperfeiçoamento de servidores. 

Reformulação dos planos de carreira e estatuto com a possibilidade de cursar 

mestrado e doutorado sem a demissão do servidor, e sem o prejuízo do salário 

base. 

Criação do estatuto dos Professores, Guardas Municipais, ambos em leis 

separadas do servidor comum.  


