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Meu compromisso com vocês 

 
Saber ouvir, admitir falhas, não fugir das minhas responsabilidades e me 
reinventar diante das dificuldades.  

Saber que milhares de pessoas podem sofrer ou ter uma vida 
melhor com as consequências dos meus atos. 

Saber que a política está presente em todos os momentos de nossas 
vidas e que a forma que ela for utilizada ditará os resultados. 

Respeitar as pessoas independentemente de credo, classe, cor ou 
qualquer tipo de diferença.  

Admitir que quem deve conduzir uma sociedade são as 
necessidades da população e não os desejos pessoais do líder. 

Trabalhar em grupo, aprender muito mais do que ensinar e assumir 
apenas os compromissos que puder cumprir. 

Em qualquer circunstância a verdade é a melhor saída. 

A certeza de que a pessoa que maltrata um animal não é capaz de 
respeitar um humano. 

Amar e respeitar as pessoas, honrar compromissos, crer e temer a 
Deus.  

Dormir com a certeza do dever cumprido e acordar pronto pra 
mais um dia. 

E ter a certeza de que cada novo dia é uma nova oportunidade para 
crescer, fazer o bem para as pessoas e fazer do lugar que eu vivo, o melhor 
lugar para se viver. 

É isso o que aprendi, essa é a minha verdade e são pessoas 
assim que quero ao meu redor.  

Se você se identificou, muito prazer. Eu sou Rafael Macris e nós 
temos muito que fazer juntos. 

 



Americana sempre se caracterizou por “três Ps”: Pioneirismo, 
Pujança e Protagonismo! 

Foram muitos acontecimentos ao longo dos anos, que acabaram 
fazendo com que a cidade perdesse o protagonismo na região.  

Sim, os momentos são difíceis, mas o que temos de fazer é focar 
na solução, por intermédio de um grupo de pessoas comprometidas com os 
interesses e necessidades da sociedade, mas também com conhecimento e 
habilidade para conduzir cada um dos setores públicos, além da forte 
relação com o alto comando do Governo do Estado e do Governo Federal, 
pois precisaremos muito de seus recursos financeiros nos próximos anos, 
considerando que a nossa cidade teve uma queda de arrecadação de 
aproximadamente 30% neste ano, além de ainda não estar recuperada do 
grande ¨rombo financeiro¨ ocorrido há poucos anos. 

Acreditamos que o foco no desenvolvimento econômico, 
associado à alta tecnologia e à humanização, é inevitável para atingirmos a 
nossa recuperação. 

Temos consciência que a transparência fiscal é condição 
essencial para o aporte de novos recursos públicos e privados, além do 
estabelecimento da confiança da população. 

Com mais empregos, as pessoas passam a ter mais dignidade, as 
empresas prosperam, o município aumenta a arrecadação e pode oferecer 
mais benefícios para os munícipes. 
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1. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA  

 

 A reforma administrativa da Prefeitura:  representa um avanço no sentido 

organizacional e, principalmente, na valorização dos funcionários de forma não 

política, mas sim fazendo prevalecer a meritocracia. Como consequência, 

proporcionará considerável aumento na produção e na produtividade do 

funcionalismo público.   

 Reestruturação Administrativa: Reengenharia da máquina governamental para 

atender as demandas da população, assim como a adequação à realidade fiscal do 

município, mantendo o número atual de Secretarias e autarquias  

 Comitê de Conformidade/Compliance: Comissão tripartite, formada pelo 

governo, por entidades da sociedade civil (ex: OAB, AESCON, AEAA e o FCDA) 

e por servidores públicos para que a gestão pública aja em conformidade com leis, 

normativas e regulamentos externos e internos, com ética.  

 Comitê de Governança: Comissão permanente formada por servidores públicos 

e líderes comunitários, visando a melhoria dos serviços prestados à sociedade.  

 Escritório de Compras: local virtual - ferramenta pública e gratuita de consulta, 

que possibilita ao empresário local a divulgação de seus serviços e produtos, 

gratuitamente.                      Neste mesmo sítio poderão ser acompanhados os 

editais de licitações a serem promovidas pela prefeitura, dando transparência aos 

processos e aumentando as oportunidades aos habilitados.   

 Fomento às empresas: ampliação do PROMAIE (Programa Municipal de 

Atração de Investimentos Empresariais), ampliando os benefícios às empresas já 

instaladas no município e criando atrativos para novas instalações no território 

americanense, tais como redução de taxas,  impostos e criação de parcerias.  

 Valorização do servidor: Revisão das demissões dos servidores demitidos em 

períodos probatórios e abertura de diálogo para o atendimento das necessidades da 

classe. 

 INFOVIA 100%: instalação de uma rede de comunicação de alto desempenho e 

disponibilidade, que permitirá a transmissão de dados, voz e imagem, permitindo o 

fluxo de toda a informação gerada pelo serviço público municipal de forma 

integrada e viabilizando a criação do CMC  

 CMC – Cartão Municipal do Cidadão: Todo cidadão passa a ter um cartão e 

senha para relacionamento com todos os serviços públicos do município, 



abrangendo desde prontuários médicos até questões tributárias   

 

 Programa Governo Cidadão Deslocamento da estrutura da prefeitura para 

espaços públicos, levando serviços que apresentam grande demanda, de acordo 

com a localidade. Serão encampados atendimentos na área de saúde, atendimento 

jurídico, ouvidoria municipal, palestras e demais serviços necessários. Tudo 

será  em mutirões realizados nos finais de semana, para que os trabalhadores 

tenham maior oportunidade de participação.  

 Paralelamente aos atendimentos retromencionados, serão levadas atividades de 

cultura, lazer e cidadania, de forma a oportunizar as apresentações de artistas 

locais, assim como de ONGs, OSCIPs, entidades assistenciais e de projetos   

 Reengenharia das atuais Administrações Regionais: o comando das regionais 

estará diretamente ligado à Secretaria de Governo, que, quando necessário fará a 

interface entre elas, assim como com as demais secretarias e autarquias para 

celeridade, imparcialidade, ajuda mútua e excelência nos serviços a serem 

executados nos complexos regionais da cidade.  

 

  

 

 

 

 



2. Cultura, Economia Criativa e Turismo  

 

 

 Quadro atual: Americana tem um grande ativo cultural, mas carente de 

conservação e manutenção, desde edificações até grupos artísticos. Americana tem um 

grande potencial turístico inexplorado e que pode ser fonte de recursos para o 

município. Por outro lado, o município tem de fomentar a Economia Criativa, 

forjadora de talentos e renda.  

 Feira das Ideias: Evento de Economia Criativa trazendo workshops, talks, 

gastronomia, música, intervenções artísticas e expositores de diversos segmentos  

 Aliar as atividades culturais às educacionais: Cultura como ferramenta de 

Educação para o aprendizado e formação, incluindo grupos de teatro amadores locais  

 Culturando: Utilização das praças e demais espaços públicos para a realização de 

eventos, por intermédio de um programa cultural permanente  

 Fomento ao turismo empresarial: Primeiramente valorizar os atrativos turísticos 

já existentes no município, que nos remetem à história, valorização ambiental e aos 

diferenciais apresentados pela indústria e comércio.  

 Atualmente, milhares de pessoas de outros municípios têm estada em Americana 

diariamente. Com o fomento do turismo focado primariamente nesse público e nos 

próprios americanenses, faremos com que esses sejam os principais divulgadores dos 

atrativos de nossa cidade.  

 Visitas monitoradas às empresas e postos de indicação turística nas principais 

entradas do município, destacando empresas e comércio aqui existentes, também serão 

realizadas. Isso ocorrerá por meio de parcerias estabelecidas entre as iniciativas 

pública e privada.  

 Turismo como geração de renda para o município: Consolidação do turismo 

como atividade econômica e divulgação e comercialização dos ativos turísticos do 

município (concessão, naming rights etc.). 

 Apoio a eventos culturais realizados por artistas locais: ações públicas para 

valorização das ações artísticas amadoras e profissionais locais  

 QR code cultural: em todos os estabelecimentos de comércio e em eventos 

haverá um QRcode, que deverá ser afixado em local estratégico para a consulta em 

caso de necessidade. Nele estarão contidas as informações relativas a autorizações, 



alvarás, quantidade de público permitido, para que o fiscal cultural possa ter acesso, 

sem gerar desconforto aos presentes.   

 Criação do ¨fiscal cultural¨: atualmente, são diversas as reclamações sobre as 

abordagens feitas durante a realização de eventos no município, constrangendo 

realizadores e público presente. Esse fiscal será lotado na secretaria de Cultura e terá 

acesso a todas as informações do evento e, antes das abordagens serem efetuadas pela 

Vigilância Sanitária ou pela Guarda Municipal ele será direcionado ao local e terá 

autonomia para acionar os órgãos competentes para as devidas providências.  

 Integração com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa: para a 

realização e fomento de eventos culturais de grande porte no município, tais como a 

¨Virada Cultural¨  

 Marcha para Jesus: criação de uma comissão organizadora permanente para 

organização do evento e de outras questões relativas às igrejas, em parceria com a 

Secretaria de Governo e Comunicação Social  

 

  

 

 



3.  DAE  

 

 

Quadro atual: Americana, que outrora  foi pioneira e referência em tratamento de 

esgoto, hoje amarga ter uma ETE( Carioba) com menos de 10% de eficiência. Por 

outro lado, a oferta hídrica do DAE não atende a atual demanda e entre o volume 

total de água captada - e, posteriormente, tratada - e a soma dos volumes medidos 

nos hidrômetros, tem uma perda estimada em 50%. Serão necessárias novas obras e 

intervenções.   

 

  

 

*parceria com a iniciativa privada para a obtenção de recursos e implementos 

necessários para a estabilização de abastecimento e do tratamento de esgoto do 

município.  

 

  

 Priorizar a redução das perdas de água tratada, através de:  

1. ações para o combate à fraude  

2. troca de hidrômetros antigos  

3. calibração ou troca de macromedidores  

4. subdivisão de setores de fornecimento de água  

5. controle da pressão na rede de distribuição  

6. pesquisa de vazamentos não visíveis em área  

7. agilidade e qualidade no reparo de vazamentos  

8. estabelecimento de prazos máximos para atendimento a reparos de vazamentos da 

rede de água  

9. troca seletiva de redes e ramais e melhoria da qualidade dos materiais utilizados  

10. sistema de reciclagem (reaproveitamento) de água de lavagem de filtros e 

decantadores  

11. Estabelecer uma meta, em quatro anos, de perdas inferiores a 25%  

 

 Construção de uma nova ETA:  nas margens da Represa de Salto Grande.  



 ETE Carioba: Dotar a estação de uma nova modalidade de tratamento. 

Atualmente existem métodos mais eficientes e que otimizam os trabalhos.  

 

 RH: Otimização do quadro de funcionários da autarquia  

 

 

 

 

 

 



4. Desenvolvimento Econômico  

 

 

Quadro atual: A economia de Americana sempre se caracterizou por pioneirismo e 

pujança, além de um protagonismo regional. A falta de políticas públicas criativas 

colocou o município em pé de igualdade (e inferioridade) em relação a outros, 

deixando de ser uma terra de oportunidades e de atração de investimentos externos. 

Americana precisa de uma política direcionada à alta tecnologia, democratizando-a 

a todos os setores da sociedade e dos empreendimentos.  

 

  

Criação da Casa do Empresário “Eliza De Boni Sacilotto”: Aproveitar o prédio 

da FIDAM para estabelecer um espaço de acolhimento e de assessoria e consultoria 

às empresas já instaladas ou que possam se instalar no município.  

 Polo Tecnológico: Priorização, na Política de fomento à atração de empresas de 

alta tecnologia, de cursos técnicos e superiores de TI e de startups.  

 Americana 100% conectada: Rede de Wi-Fi gratuita nas áreas de maior 

vulnerabilidade social  

 AVANÇA AMERICANA: Abertura de empresas em 24 horas: O 

empreendedor, através de profissionais habilitados pela Prefeitura, poderá, em 24 

horas, imprimir cartão de inscrição, alvará definitivo e alvará sanitário, a partir de 

sistema on- line, sem ter que se dirigir, presencialmente, a nenhum órgão da 

Prefeitura.  

 Parque Têxtil: Viabilização de um arranjo produtivo local para a toda a cadeia 

têxtil voltada para a venda ao mercado interno e exportação  

 (Re)inserção no mercado de trabalho: Trabalhadores que estejam fora do 

mercado de trabalho e aqueles que procuram seu primeiro emprego terão cursos 

gratuitos de capacitação em TI para a tentativa de (re)inserção  

 Fundo Municipal do Mercadão: Efetivação do Fundo para ações de reforma, 

manutenção, e conservação do Mercado Municipal Luiza Padovani, com comissão 

bipartite (permissionários e poder público), através dos recursos gerados por aluguéis 

e outras fontes de arrecadação  

 • Remissão de IPTU de estabelecimentos comerciais: perdão total das 

dívidas referentes ao IPTU das empresas que comprovadamente demonstrem 



prejuízo em decorrência da quarentena e que estavam adimplentes até o 1º dia de 

março com as parcelas anteriores 

 Criação do Fundo de Aval para micro e pequenas empresas: O Município 

torna-se avalista junto a uma Associação Garantidora de Crédito – AGC, 

viabilizando linhas de crédito para as micro e pequenas empresas locais com juros e 

condições muito mais facilitadas.  

 ITBI: diminuir taxa de ITBI, facilitando a regularização de imóveis.  

 Implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa: incentivar a 

aplicabilidade das normas da Lei Geral na cidade, incentivando e ajudando os micro 

e pequenos negócios.  

 Readequação do fluxo de trânsito: comércio e saúde terão prioridade na 

mobilidade urbana  

 Shopping Centro: viabilização do projeto da ACIA de um boulevard na atual 

região do calçadão central.   

1. Promoções e horários de funcionamento do comércio central especiais em 

parceria com a prefeitura.  

2. Capacitação aos comerciários e colaboradores das indústrias sob demanda, por 

intermédio do CUCA (Centro da Universalização do Conhecimento de Americana), 

sem custo aos mesmos e oportunizando melhor qualidade profissional a todos.  

 Diálogo permanente com entidades empresariais e de classe: abertura total da 

Administração para tratar dos anseios e dificuldades de empresas e trabalhadores. 

 

 

 



5. Educação  

 

Quadro atual: Com a homologação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 

que preconiza a sociedade em constante mutação, o processo educacional precisa ser 

constantemente revisto e adequado. Esse desafio passa por maior diálogo entre o 

setor público e a sociedade. Americana, nos últimos anos, abandonou a escola de 

período integral. Por outro lado, o legado do pós-pandemia terá de ser avaliado e 

resolvido.  

 

  

 

ZERAR A FILA DE ESPERA POR VAGAS EM CRECHES  

 

AUMENTO DA CARGA HORARIA: CRECHES 12 HORAS : DAS 6h ÀS 18h, 

facilitando a vida das mães que trabalham fora.  

 

Maior integração com a Diretoria Regional de Ensino: esforço integrado para 

superação dos desafios para a implementação da BNCC e dos desafios do pós-

pandemia . 

 

Maior integração com a comunidade: a sociedade do entorno das escolas tem que 

se integrar com o espaço ao qual ela confia seus jovens e crianças.  

 

Dar cumprimento ao § 4º do Art. 2º da Lei nº 11.738/2008: abertura de diálogo 

para atendimento à legislação e reparação de distorções análogas.  

 

Escola de Formação continuada “Professora Fanny Olivieri”: resgate do CEFEM; 

instituição de um espaço específico para treinamento, reciclagem e motivação aos 

profissionais de educação  

 

Resgate da escola em período integral: volta das oficinas  

 

FATEC/Polivalente: intervenção junto à Fundação Paula Souza para novos cursos 

para Americana  



 

Alimentação escolar no período de férias nas regiões de alta vulnerabilidade  

 

  

 

* Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois 

terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Esportes e Lazer 

 

 

Quadro atual: Americana sempre se caracterizou pelo intenso calendário de eventos 

esportivos, desde os áureos tempos dos campeonatos amadores de futebol e do Dia 

do Trabalhador, passando pelos dias de glória do Rio Branco e do basquete 

feminino. Precisamos resgatar tudo isso que tanto promoveu a nossa cidade em todo 

o Brasil . 

 

  

 Maior integração com a Secretaria de Educação: organização de torneios inter-

escolares  

 Calendário Municipal do Esporte: criação de um calendário de eventos 

esportivos do município  

 Tigre de volta aos bons tempos: organização de um grupo de resgate do time de 

futebol do Rio Branco, com apoio da iniciativa privada.  

 Apoio aos eventos de esporte amador do município.  

 Prioridade ao fomento das escolinhas desportivas: priorizar as escolinhas 

desportivas das diversas modalidades e descentralizá-las, levando aos bairros o acesso 

ao esporte como instrumento de inclusão social, educação, saúde e transformação às 

famílias.  

 Fornecimento de lanche aos participantes das atividades das escolinhas 

desportivas: muitos dos participantes não têm condição financeira para se alimentar 

antes de ir ao treinamento.  

 Equipes de competição: criteriosa escolha para a inscrição em eventos e 

valorização dos profissionais de Educação Física responsáveis pela comissão técnica.  

 Criação do núcleo de atendimento ao esportista: para orientação, 

encaminhamento e tratamento dos atletas locais, por intermédio de parceria entre as 

iniciativas pública e privada.  

 Lei do Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006): Alteração da lei atual, 

permitindo o incentivo de projetos esportivos por meio de doações ou patrocínios, com 

a devida aplicação em diversas modalidades, garantindo o suporte necessário para 

todos, principalmente aos adolescentes e crianças.  

 



 

7. Fazenda e Controladoria 

 

 

Quadro atual:  

 

 Auditoria interna: Instalação de uma auditoria interna, formada por servidores 

que farão levantamento pormenorizado do passivo  

 Levantamento de precatórios e dívidas com fornecedores  

 

 

 

 



8. Saúde  

 

Quadro atual: a irresponsabilidade fiscal da gestão anterior e a falta de médicos 

foram a maior dificuldade da atual gestão. Em consequência disso, unidades foram 

fechadas e/ou tiveram atendimento precarizados e sobrecarregaram o HM.   

 

  

 Priorização da medicina e odontologia preventivas: integração com outras 

Secretarias  

 Reabertura do Hospital Infantil ¨André Luiz¨ na antiga ala do Pronto-

Socorro de Hospital Municipal ¨Dr. Waldemar Tebaldi¨: com isso ficará tudo em 

um centro integrado, com acesso a todos os tipos de exames existentes no município, 

evitando traslados e otimizando o atendimento. No antigo local do Hospital Infantil 

André Luiz, além de instalações precárias, o único tipo de exame disponível era o de 

raio-x.  

 Programa Saúde da Família: meta de trinta equipes  

 Mutirão da Saúde: procedimentos médicos e odontológicos em sistema de 

mutirão, inclusive, com compra de serviços junto à medicina privada  

 Posto de Atendimento do Zanaga: plantão 24 horas  

 UBS  Dona Rosa : plantão 24 horas  

 UPA São José: reabertura, com plantão de 12 horas  

 Programa de monitoramento da infância: acompanhamento de todas as 

crianças nascidas no município, desde o parto até a pré-escola.  

 Prontuário Eletrônico do Paciente: interação paciente/Secretaria, também, 

através do CMC – Cartão Municipal do Cidadão  

 Integração saúde pública e privada: compra de serviços e consultas junto às 

empresas de saúde privadas.  

 Projeto U.M.O.: Unidade Móvel Odontológica  

 Atendimento aos pacientes com câncer  

 Utilização do pavimento superior do terminal rodoviário municipal para 

atendimento das farmácias públicas, facilitando o deslocamento dos usuários  

 

 



9. FUSAME  

 

Quadro atual: A FUSAME enfrenta sérios problemas, com decisões judiciais que a 

inviabilizam, tanto na esfera administrativa como econômica.  

 

  

 Reinvenção da Fundação: Transformação da FUSAME em fundação pública de 

direito privado  

 Otimização do sistema de reabastecimento de medicamentos  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



10.  GAMA 

   

 

Quadro atual: A Guarda Municipal já foi referência para outros municípios que 

vinham à procura de treinamento e aprendizado. O processo de politização da 

corporação tornou-a dividida e desestimulada.  

 

  

 Política de RH: Implantação do Plano de Carreira elaborado com a participação 

efetiva dos servidores da autarquia  

 Treinamento/Equipamentos: política de investimentos com o auxílio da 

iniciativa privada  

 

 

 



11. Governo e Comunicação Social  

 

 

Quadro atual: A Secretaria perdeu sua função de interlocução entre o Executivo e a 

sociedade organizada do município. Assim como perdeu a sua função de  fazer a 

interlocução do GP com a sociedade e com demais órgãos no que se refere à 

Comunicação. Ela tem se limitado a ser reativa, deixando de ser propositiva e proativa. 

  

 Comunicação: levará informações com transparência e em todas as formas de 

comunicação possíveis aos munícipes sobre as ações da administração pública, assim 

como de serviços de utilidade pública.  

 

 Otimização dos canais de comunicação entre a população e a prefeitura  

 

 Inovação do site da prefeitura, para mais fácil acesso e interação.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Habitação 

 

Quadro atual: Uma das três bandeiras das administrações Tebaldi, os projetos de 

habitação popular têm que ser repensados. Durante décadas, as massas menos 

abastadas passaram a ser “empurradas” para a periferia da cidade.  

 

  

 Quebra de paradigmas: ocupação do centro expandido da cidade com projetos de 

habitação popular, evitando investimentos na infraestrutura de saúde, educação e 

mobilidade urbana.  

 

 Recadastramento: maior transparência no cadastramento para os projetos de 

habitação popular e acompanhamento digital, para que o munícipe possa obter 

informações sobre sua inscrição, atualização e cadastro e demais esclarecimentos de 

seu próprio celular, sem ter de se dirigir presencialmente ao órgão desnecessariamente. 

 

 Sustentabilidade: Incentivos aos projetos habitacionais de interesse social 

sustentáveis ambientalmente e economicamente viáveis.  

 

 Apoio consciente, e após análise técnica, aos novos empreendimentos de interesse 

social (HIS). 



 

13. Melhor idade  

 

 

Quadro atual: O percentual de idosos e pré-idosos cresce de maneira rápida no 

município. Se até há algum tempo  o poder público tinha de se dedicar, 

prioritariamente, a políticas direcionadas à infância, a diminuição da natalidade 

deixou ociosos espaços que podem ser direcionados à Melhor Idade  

 

  

 Cidade Amiga do Idoso: Implementação da lei estadual, baseada em diretrizes 

da OMS, adequando o mobiliário urbano ao rápido crescimento da expectativa de vida 

da população.  

 Clube da Melhor Idade: adequação da Praça de Esportes do São Pedro para 

ampliação das atividades específicas da melhor idade  

 Atividades esportivas, culturais e recreacionais: ações das Secretarias de 

Esportes, Cultura e Saúde direcionadas à melhor Idade.  

 Atividades educacionais: ações da Secretaria de Educação, através de cursos, 

para formação e recuperação do conhecimento educacional.  

 Faculdade da Melhor Idade: será criada, conforme lei já existente no município 

(e não aplicada), para oferecer tempo de qualidade associado a estudos e atividades 

integrativas aos munícipes que estão na melhor idade. Isso será concretizado 

utilizando parceria entre prefeitura e as faculdades de nosso município. Não haverá 

necessidade de escolaridade comprovada.  

 Atividades de saúde preventiva: ações orientativas de alimentação e hábitos 

saudáveis.  

 Contratação de geriatras na rede pública  

 

 

 

 

 

 



14. Meio Ambiente e Proteção Animal 

 

 

 Criação do parque linear da Avenida Bandeirantes: educação ambiental, lazer, 

esporte ao longo da Avenida 

 Criação de parques naturais urbanos nos bairros, a exemplo do Parque Uga Uga 

 Intensificação dos serviços de fiscalização e medidas severas contra crimes 

ambientais 

 Aplicativo para denúncias de crimes ambientais contemplando fotos, textos e 

localização. 

 Revisão da lei do silêncio 

 Cadastramento e georreferenciamento das árvores do município. 

 Bacia Limpa: negociação para estabelecimento de prazos para os tratamentos 

primários, secundários e terciários de Americana e dos municípios a montante de 

nossa bacia hidrográfica. 

 Aquisição de equipamentos para avaliação do nível de comprometimento das 

árvores, evitando as centenas de quedas imprevistas que ocorrem ao longo dos 

últimos anos e consequentemente minimizando os riscos decorrentes. 

 Criação do sistema de monitoramento remoto integrado com a Guarda Municipal, 

nas áreas de incidência de crimes ambientais, tais como descarte irregular de 

resíduos e incêndios. 

 Piscinão com água tratada na Praia dos Namorados e Praia Azul: a água da 

represa não apresenta balneabilidade (imprópria para banho) e oferece risco aos 

banhistas. Com o piscinão, milhares de pessoas poderão aproveitar as praias 

simultaneamente com segurança, como jamais aconteceu na cidade. 

 Combate intenso às macrófifas (aguapés, taboas e braquiaras) da Represa de Salto 

Grande 

 Revitalização da orla da Praia Azul 

  Criação do programa de combate a incêndios e fomento às brigadas no município 

 Aumento das atividades de educação ambiental 

 Ampliação do programa de adoção de espaços públicos para a preservação e 

realização de atividades ambientais    



 Criação do parque da Gruta Dainese, com espaço reservado para atividades 

físicas, educação ambiental, turismo ecológico, lazer e cultura. Já existe um 

projeto junto ao Ministério do Meio Ambiente. 

 Reflorestamento das áreas devastadas por incêndios, em especial a Gruta Dainese 

 Criação de espaços pet dentro de praças já existentes nos bairros 

 Implantação da primeira UBS Animal pública do município 

 Ampliação dos programas de castração e chipagem de animais domésticos 

 Criação do Gruda (Grupo de Defesa Animal), para atuar junto ao conselho de 

defesa animal, GPA, CCZ, e entidades relacionadas à causa animal 

 Criação de leis municipais severas contra os maus-tratos animais 

 Em parceria com a Polícia Civil, criação de uma unidade específica para 

denúncias e combate aos maus-tratos. 

 Criação da Unidade de Bem Estar Animal na Secretaria de Meio Ambiente  

 Ativação dos serviços do Castramóvel 

 Destinação de verba específica para a causa animal e para auxílio às entidades 

diretamente relacionadas 

 Capacitação gratuita aos horticultores, assim como alteração legal na legislação 

vigente para maior e melhor utilização de espaços públicos ociosos para a 

implantação da agricultura familiar. 

 Lixo Zero nas repartições públicas: implantação do sistema de reciclagem e de 

compostagem 

 Papel zero: digitalização de documentos e implementação de sistemas digitais, 

para minimizar o uso de papel, reduzir despesas e contribuir para a preservação do 

meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Negócios Jurídicos, Defesa Civil e Segurança  

 

Quadro atual: Com o aquecimento global e o adensamento populacional, o tema da 

Defesa Civil passou a ser mais presente. Em razão deste tema e o da segurança pública 

implicarem, muitas vezes, em questões legais, essa proximidade se faz importante 

 

 

 Nova subdivisão da Secretaria: Diretorias de Negócios Jurídicos, Defesa Civil e 

de Segurança 

 Mapa de risco do município: baseado em ocorrências formalizadas pelos 

aparelhos de segurança e da Defesa Civil, o mapa servirá de base para políticas públicas.  

 Integração com as demais instituições policiais: continuidade das ações de 

assimilação e agregação com as demais polícias. 

 Inteligência, reciclagem e equipamentos: Atualização dos equipamentos e 

ferramentas de informática. Investimento em cursos de reciclagem e trabalho de 

inteligência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Obras, Serviços e Trânsito 

 

Quadro atual: a atual Secretaria de Obras e Serviços Urbanos sofre de gigantismo e 

ineficiência, além de baixa produtividade. É dona dos maiores ativos físicos e pessoal da 

Administração, mas tem sido incapaz de atender até mesmo as demandas de manutenção 

e conservação.  

 

 Terceirização de serviços e equipamentos: substituir o atual sistema de compra 

de equipamentos por locação 

 Desburocratização do Alvará de Construção: criação do ARI – Aprovação de 

Responsabilidade Imediata, como sistema de emissão de alvará de execução de 

residências unifamiliares (dentro dos parâmetros permitidos pelo licenciamento 

ambiental), comércio e serviços de até 500m² e prédios institucionais (igrejas, 

clubes, escolas) de até 1.000m², que preconiza a redução de procedimentos e 

resgata a confiança e credibilidade dos profissionais de construção civil.  

 Investimento pesado na infraestrutura da cidade com recuperação das vias 

públicas;  

 Reforma e adequação das praças públicas e praças de esportes; 

 Realizar os términos das obras já em andamento;  

 Estabelecer convênios junto aos governos Estadual e Federal para a realização de 

obras importantes para nossa Cidade; 

 Acessibilidade com a Construção de calçadas em áreas públicas;  

 Alteração do modelo atual da Área azul, retirando dos bairros e de perto dos 

hospitais;  

 Reativar a mão dupla do viaduto “Amadeu Elias”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Planejamento, Mobilidade Urbana e Políticas Públicas 

 

Quadro atual: A atual Secretaria de Planejamento perdeu sua função planejadora e se 

transformou em braço da Secretaria de Obras. Ela deve ser a indutora de organização 

urbanística. Por outro lado, ela é possuidora de informações e dados que a credenciam a 

cuidar da mobilidade urbana. 

 

 Sistema Viário: Reavaliação do todo o sistema viário da região central expandida 

(inclusive a política de vagas de estacionamento), através de audiências públicas, bem 

como o de outras regiões 

 Transporte coletivo: Recuperação do sistema de transporte coletivo do 

município, através de audiências públicas, e novo contrato de concessão 

 Padronização de calçadas: Uniformização de passeios públicos nas ruas 

predominantemente comerciais e de serviços e de novos loteamentos 

 Redes subterrâneas de eletricidade, telefonia, televisão e afins: 

estabelecimento de prazos para as concessionárias substituírem as atuais redes aéreas por 

subterrâneas, priorizando a região do calçadão central e demais vias predominantemente 

comerciais, assim como novos loteamentos. 

 Comissão de acompanhamento da CIP: Comitê multipartite para gestão da 

iluminação pública municipal, que avaliará prioridades e necessidades do sistema. 

 Informatização do sistema de iluminação pública: software para localização de 

luminárias que não estão funcionando 

 

 



 

16. Promoção Social 

 

 Promover a articulação e a junção do Fundo Social de Solidariedade a Secretaria 

de Ação Social; 

 Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais 

cujo foco seja a erradicação da pobreza; 

 Criar o Centro de Referência da Mulher para atendimento integral, humanizado e 

de qualidade às mulheres em situação de violência, além de ações que visem também 

o atendimento do agressor; 

 Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e com 

as outras políticas sociais da prefeitura, para responder com efetividade à diversidade 

das necessidades principalmente na saúde e educação; 

 Inclusão da pasta da Assistência Social no orçamento fixo do município; 

 Reordenar e ampliar as relações entre governo municipal e entidades não 

governamentais, tendo como prioridade a reestruturação da rede de proteção 

socioassistencial; 

 Criação da república para atender e acolher adolescentes que saem dos abrigos ao 

completarem 18 anos; 

 Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar 

a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema descentralizado e 

participativo, bem como as realidades regionais e locais; 

 Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e correta de suas 

funções; 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como 

espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 

 Descentralização do CAD-ÚNICO, retomando os atendimentos nos CRAS a fim 

de atender a demanda dos territórios; 

 Implantar o CRAS itinerante para atender a população rural; 

 Atendimento prioritário de psicologia nos CRAS, pensando no atendimento a 

população que tem dificuldade de deslocamento; 

 Criação e implantação da Ouvidoria em todos os órgãos municipais. 



 Empresas madrinhas: estimular empresas a “apadrinharem” entidades. 


