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Carta de apresentação 

Luiz Antonio Crivelari, oficial da Reserva da Polícia Militar, é 
professor de História e Geografia, bacharel em Direito e mestre 

em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Foi 
secretário de Segurança Pública e vereador de Americana. 

Atualmente é presidente do Diretório Municipal do PSL e, em 
parceria com o senador Major Olímpio, iniciou um grande 

projeto para debater o futuro de Americana.

Hoje, Major Crivelari é pré-candidato a prefeito pelo PSL e 
apresenta ao partido suas propostas para Americana.



Carta de apresentação 

Cláudia Santos Leal, Cabo da Polícia Militar, ingressou na polícia 
em 15/07/1998, é mãe da Bianca e da Beatriz. 

Trabalhou no policiamento ostensivo e preventivo, guarda e 
reserva de armas, ministrava aulas de História da Polícia para 

escola de formação de soldados, e foi relações públicas do 
Batalhão de Americana. Atualmente trabalha no policiamento 

escolar da 1ª Cia de Americana. Foi Candidata a deputada 
estadual pelo PSL no ano de 2018, por Americana, juntamente 

com Deputado Federal Coronel Tadeu.
Hoje, Cláudia Leal, aceitou o desafio de se dedicar a um novo 

projeto que pretender mudar o futuro de Americana!
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Nosso projeto para Americana

Entendemos que uma cidade deve ser administrada pelo
Prefeito, mas não sem a participação da Comunidade.

Não podemos traçar o destino de Americana, de forma
isolada, principalmente com o pouco tempo que temos no
processo eleitoral e sem conhecer em profundidade a realidade da
máquina administrativa.

Por isso, nosso Plano de Governo não está finalizado,
ele apresenta o Eixo Principal de nossa proposta e estará em
constante construção..



Nosso projeto para Americana

Nossa equipe tem consciência de que: 
há três tipos de governo: 

✓ o que faz acontecer 

✓ o que assiste acontecer 

✓ o que nem sabe o que acontece

Nós queremos fazer acontecer!



Nosso projeto para Americana

De que vamos enfrentar  um grande desafio: 
✓ Controle das finanças públicas.
✓ Inovar a administração com transparência,
responsabilidade e com a participação da população nas decisões.
✓ Tirar a saúde da UTI, adaptando-se ao pós-pandemia.
✓ Melhorar os serviços prestados à população,
recolocando Americana em posição de destaque – A cidade que
nos orgulhava – mãe das oportunidades para sua população.





Conselho Cidadão 

Composto por voluntários da sociedade civil, ficará ligado diretamente
ao Gabinete do Prefeito, com o objetivo de:

✓ Controlar as ações de governo.
✓ Proporcionar a união de esforços, administração pública e
sociedade.

Em 2021 a principal preocupação do Conselho será: busca de soluções
para os principais problemas de Americana – Incentivo às empresas, atração
de empresas e geração de empregos.



A partir de 2021 avançar nos demais tópicos do Plano de
Governo – principalmente na busca do “esforço unificado” para
viabilizar a cidade sustentável, a cidade que propicie ao ser
humano o pleno desenvolvimento de suas potencialidades,
apoiando a indústria e comércio existentes com incentivos e
abrindo novas empresas e gerando empregos, principalmente
para a população jovem.



Espaço Cidadão: Presença do Prefeito e Secretários, nas 
regiões administrativas 

✓ Apresentação de conquistas e dificuldades.
✓ Avaliação de desempenho.
✓ Definição de prioridades.

O Plano de Ação com suas respectivas metas setoriais e 
orçamentárias será apresentado ao Conselho Cidadão e ao 

Espaço Cidadão.





Aplicar de forma eficiente o dinheiro público tem relação
direta com sustentabilidade e com ética na prática política.

A análise de gestões anteriores, bem como da atual
administração, nos permite afirmar que é possível reduzir
significativamente os custos da administração, reduzindo cargos de
confiança, realocando cargos e funções e aumentando a eficiência e
agilidade.

Gestão integrada e planejada, sem rei, nem príncipes,
uma equipe que se reúne para discutir os problemas do município
focada no interesse da população, não em seus interesses pessoais ou
objetivos políticos.



Equipe com plena consciência de que foram indicados para
representar a sociedade de Americana, suas necessidades e seus
anseios, nas diferentes áreas da administração, mas com foco conjunto
nas prioridades definidas.

Serão desenvolvidos projetos para implantação de
metodologias, com ferramentas de suporte à tomada de decisões
administrativas e de aplicabilidade dos recursos financeiros, através de
sistemas de aferição, de análise e acompanhamento eficiente de ações.



As novas tecnologias de informação e comunicação como aliadas
da gestão pública e no relacionamento entre Prefeitura e cidadão;

Atualização constante e disponibilidade de serviços públicos nos
sítios eletrônicos, redes sociais e aplicativos ligados à Prefeitura, às
regionais e às autarquias;

Centralização e sistematização das informações públicas para os
serviços de saúde, segurança, educação e zeladoria





O resgate da capacidade de investimento, que se dará com a
redução de custos na manutenção da máquina administrativa, e outras
reduções serão direcionados às prioridades definidas: finanças públicas, saúde
e incentivo ao comércio e indústria, atração de novas empresas e geração de
empregos.

Retomada da capacidade de investimentos, através da otimização de 
recursos

Ações para fortalecer a economia local

Busca de recursos para o município, através de parcerias com os governos 
federal e estadual e outras oportunidades que o mercado apresente



Rever todos os contratos realizados pela Prefeitura,
manter o que atende as necessidades da população, eliminando
projetos desnecessários e que se mostraram improdutivos.

Corte de gastos desnecessários, como: aluguéis de
prédios e de veículos. A busca pela incorporação de novas
tecnologias implicará em economia aos cofres públicos e
redirecionamento de recursos aos setores prioritários.





Nas últimas eleições os servidores receberam promessas
de que uma das suas principais reivindicações seria atendida, que é
a implantação do Plano de Carreira na Administração Pública.

Os servidores estão em contato direto e diário com a
população, e sem o seu envolvimento é impossível implantar
inovações na administração pública e prestar serviços de qualidade a
população.

Portanto, precisam ser valorizados e envolvidos nas
decisões administrativas.



Em nossa administração:

✓ O servidor Público será valorizado.
✓ Vamos manter com a categoria uma relação transparente  e 
participativa, que resultará em benefícios para os trabalhadores e a 

comunidade.
✓ Valorização da competência técnica, como principal critério para a 

ocupação de cargos.
✓ Implantação do Plano de Carreira.
✓ Garantia de condições de trabalho.
✓ Integração entre as Secretarias.



Desburocratização – rever o fluxograma da administração -
andamento de processos – agilizar o atendimento – definir prazos.

Capacitação permanente dos técnicos da administração,
parcerias com Universidades.





Tornar a cidade acessível e inclusiva, promovendo políticas de 
mobilidade urbana que permitam ao deficiente circular e acessar os 

serviços! Colocar na prática as leis municipais voltadas à proteção das 
pessoas com deficiência em todos os espaços públicos possíveis como 

pontos de ônibus, escolas, unidades de saúde, passeios públicos e 
praças.

A CIDADE É DE TODOS!  





C u l t u r a

“A Política Cultural 
enraizada e consistente, necessitará de EVENTOS, 

mas não estes, como um fim em si mesmo, 
porém como mostra legítima do trabalho 

dos segmentos culturais de Americana.” Juliana Calligaris

Vemos a Cultura como um complexo que inclui
o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os
hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano.

De forma integral e integradora – impulsionadora do
Desenvolvimento Sustentável.



C u l t u r a

Vamos pensar em todas as nossas potencialidades para promoção e 
proteção da cultura local! Vamos promover diálogo para que setor 

público, a comunidade e o setor privados possam ser grandes parceiros!

Teatro Municipal
Teatro de Arena
Teatros e auditorios do setor privado
Fábricas das Artes
Casa Hermann Muller
Basilica de Santo Antonio
Nossas quermesses
Estacao Cultura (Ferroviaria)
Museu "Dr. João da Silva Carrão“
Museu de Arte Contemporânea

A vida noturna com a musica sertaneja e 
dos mais variados estilos, dos mais

populares e da musica classica.
CCL – Centro de Cultura e Lazer

As expressoes da grafitagem, do hip hop e 
capoeira.

São muitos outros espaços, formas de expressão e práticas
culturais que devem estar na agenda do poder público. 

Defender a cultura em Americana será um trabalho
permanente!  



C u l t u r a

Democratizar e
descentralizar as ações da cultura no município.

Avaliar, em conjunto com os
segmentos culturais, a ação do Conselho de
Cultura, do Fundo de Cultura e os projetos em
andamento.

Buscar ampliar e diversificar
fontes e mecanismos de financiamento para a
cultura.

Resgatar a Identidade
cultural de Americana – pertencemos à
Americana e devemos deixar nossa marca na
cidade.

Promover o intercâmbio
cultural com os entes da federação e também no
âmbito internacional e estabelecer mecanismos
de integração com os municípios da região
metropolitana.

Permitir o direito de criar. Não
reproduzir apenas a indústria cultural, mas
despertar as potencialidades.

Deixar Fluir a cultura pela
cidade.

Recuperar os “Espaços
Culturais”.





Em 20 de novembro de 1973, a Lei n° 1.258 deu nova estrutura organizacional e 
administrativa a esse órgão municipal, que passou a denominar-se DAE –

Departamento de Água e Esgoto. O DAE é uma entidade de direito, de natureza 
autárquica, com personalidade jurídica própria. O DAE exerce suas atividades em todo 
o município de Americana. Possui uma extensão de 875 km de rede de água e 802,6 

km de rede de esgoto. 

COMPROMISSO CRIVELARI: Garantir gestão TÉCNICA à autarquia e 
respeitar o orçamento a fim de promovermos investimentos que 

garantam a TROCA DA REDE DE ABASTECIMENTO, reduzindo o 
desperdício de 40% da água tratada!  

Recuperar a estrutura física dos poços artesianos 
Mobilizar recursos internos e externos para troca da rede de 
água como agenda prioritária para os próximos quatro anos.





Os direitos humanos incluem o
direito à vida e à liberdade, à liberdade
de opinião e de expressão, o direito ao
trabalho e à educação, entre e muitos
outros. Todos merecem estes direitos,
sem discriminação.

O Direito Internacional dos
Direitos Humanos estabelece as
obrigações dos governos de agirem de
determinadas maneiras ou de se
absterem de certos atos, a fim de
promover e proteger os direitos
humanos e as liberdades de grupos ou
indivíduos. (ONU)

Promover políticas que visem à igualdade de gênero entre homens e mulheres,  
promover políticas de igualdade racial, promover os direitos das juventudes, 

priorizar a primeira infância, promover os direitos dos idosos, promover a inclusão 
das pessoas com deficiência, promover o respeito à diversidade religiosa e de 

identidade sexual e defender os direitos dos consumidores.

Uma política de valorização e capacitação permanente para 
os/as trabalhadores/as do SUAS! Valorização dos espaços dos CRAS em Americana.





E d u c a ç ã o

A Constituição diz em seu artigo 227

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.“

A Lei Orgânica de Americana diz em seu artigo 185

“Cabe ao Município, em conjunto com o Poder Público Estadual e Federal, assegurar o 
ensino público, gratuito, laico e de igualdade, acessível a todos sem discriminação por 

motivos econômicos, ideológicos, culturais, sociais e religiosos.”. 



E d u c a ç ã o

COMO É A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO HOJE

A rede possui 15 Casas da Criança, 17 EMEIs e 9 creches para 
atendimento na educação infantil, são 5 CIEPs, 5 EMEFs e 1 CAIC voltados 

ao ensino fundamental e 4 unidades de apoio.

QUAIS OS DESAFIOS QUE SE APRESENTAM

Há três questões principais e que vamos resolver de forma prioritária: falta 
de vagas para universalizar acesso à educação infantil do 0 aos 3 anos de 

idade, demissão de professores pela atual administração e queda nos 
indicadores de qualidade (IDEB). 



E d u c a ç ã o

A escola pode e deve ser um espaço de convivência e
formação integral para o ser humano e deve criar as
condições para o pleno desenvolvimento das potencialidades,
tanto para promover a cidadania e qualificar para o mundo do
trabalho.

Para que isso ocorra, vamos:
✓ Democratizar a Gestão, interagindo com os

profissionais, seus anseios e necessidades.
✓ Melhorar o ambiente escolar, tanto no aspecto

da estrutura como dotando a Escola de itens que possam
amplificar talentos, intensificar o aprendizado, qualificar a
alimentação e a vida saudável.



E d u c a ç ã o

✓ Manter e buscar ampliar o ensino integral, principalmente

através dos modelos de CIEPs.

✓ Através da integração entre as diferentes áreas da
Administração Pública, o envolvimento de voluntários, bem como
no relacionamento entre alunas e alunos, corpo docente, corpo
auxiliar (cozinha, limpeza, manutenção), família e a comunidade do
entorno, construir um projeto para a vida de cada unidade escolar.

✓ Desenvolver programas paralelos nas escolas através da
atuação das Secretarias, proporcionando atividades aos alunos fora
do horário das aulas e permitindo o contato com as diferentes
áreas do conhecimento.



E d u c a ç ã o

✓ Com a colaboração de diferentes segmentos de nossa
comunidade implantar ou ofertar, em regime de parceria, cursos
profissionalizantes e de qualificação para exames vestibulares,
permitindo aos adolescentes a formação profissional e programas de
apoio à juventude e permitindo sua preparação para disputar as
vagas disponíveis: como inserção no mercado de trabalho e nas
faculdades.

✓ Atenção especial aos alunos portadores de necessidades
especiais – desde a criação de mecanismos para detectar as
dificuldades até a formação de parcerias com instituições, entidades e
profissionais da área para acompanhamento.

✓ Promover parcerias com setor público e privado a fim de
universalizar o acesso às creches.

✓ Parcerias com as Escolas Particulares e o Estado através
de projetos nas Secretarias.



E d u c a ç ã o

✓ Implantação das Escolas cívico-militares nos moldes da
União e cooperação com a Frente Parlamentar estadual das
escolas cívico-militares.

✓ Parceria com PROERD – Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência.

✓ Definição imediata de plano de recuperação devido
cenário do novo coronavírus.

✓ Enfrentamento à violência escolar, às drogas e ao
bullying, promovendo uma cultura escolar de paz.

✓ Estabelecer cooperação entre prefeitura e universidades
públicas e apoiar expansão da UNIVESP, Fatec e Etec.

✓ Apoiar a formação de grêmios estudantis.



E d u c a ç ã o

✓ Apoio à formação docente constante e valorização do
profissional de educação para progressão, seja pela via
acadêmica ou não.

✓ Ampliação de práticas curriculares que envolvam novas
linguagens e saberes, como robótica e programação.

✓ Parcerias para oferta de ensino de Língua Estrangeira
Moderno no primeiro ciclo do ensino fundamental.

✓ Digitalização, informatização e disponibilização em rede
das informações escolares.

✓ Criar núcleo de gestão para desenvolvimento de práticas
de ensino remoto.





Americana possui capital financeiro e social, e para
potencializar este capital vamos criar redes de colaboração
formadas por empresários, sindicatos, organizações
comunitárias, instituições científicas e de informação para uma
nova articulação entre Prefeitura e sociedade.

Não há desenvolvimento sem mudanças e para
mudar alguma coisa é preciso no presente, inventar o futuro
que desejamos.

E o instrumento para inventar o futuro é o DLIS -
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável.



Vamos com o  DLIS:

✓ Investir no capital humano, nas habilidades, 
conhecimentos e competências das pessoas.

✓ Tornar dinâmicas as vantagens comparativas e 
competitivas de Americana.

✓ Elevar o capital social e o capital empresarial, 
bem como atrair empresas e gerar empregos.



Construir um modelo de desenvolvimento que
leve em conta nosso ambiente e a necessidade de
articulação de todos os atores. E os diversos fatores que
interferem no desenvolvimento.

Nos organizar, prefeitura e sociedade para
buscar a satisfação das necessidades atuais sem
comprometer a capacidade de satisfação de gerações
futuras.



Algumas ações a serem analisadas pelo DLIS

Incentivar as indústrias já instaladas no
município, contribuindo para o crescimento do parque
industrial, em especial ao setor têxtil e sua cadeia
produtiva.

Diversificar a economia, atraindo para
Americana empresas ecologicamente corretas - tecnologia
de ponta, que demanda pouca área e muita mão de obra.



Estreitar os laços com os países de origem de nossos

ancestrais – unir o histórico com o econômico.
Investir no Turismo de Negócios, incentivar a iniciativa

privada para investir na infraestrutura necessária para a recepção ao
turista, como: resgatar a origem da formação cultural da cidade através de
manifestações culturais, espaços gastronômicos, hotelaria, criação de
Centro de Convenções.

Implantar programas de qualificação de mão-de-obra observando às
necessidades do mercado. Integração com o PAT. Parcerias.

Projetos de Incentivo ao Primeiro Emprego.
Atrair novas empresas.
Debater a melhor forma de ocupação para o Pós Represa.



(...) Por estas paragens,
Muitos dos confederados

Que nos trouxeram
O trole, a melancia,

O algodão e o arado.
E o progresso chegou,

Qual despertar do amanhã,
E os teares tecidos teciam

A "Princesa Tecelã..."

Vida, lida...
Ah, como a Vila cresceu!

Vida, lida...
Uma cidade apareceu!

Vida, lida...
O parque têxtil surgiu!

Brilha, Americana,
A cidade que veste o Brasil! (...)”

Economia Criativa

Criar um observatório receptor de 
ideias para atrair talentos das 

atividades criativas e 
empreendedoras das regiões da 

cidade

Capacitar, qualificar e assistir 
tecnicamente empreendedores, 

associações e cooperativas para a 
formação de startups

Participação na análise e formulação 
de pesquisas para desenvolvimento 
de políticas públicas que explorem 

nosso potencial econômico local

Apoiar o Setor Têxtil

Estabelecer parceria com setor 
educacional, público e privado, para 

oferta de mão-de-obra qualificada

Defender politicamente políticas de 
estímulo industrial ao setor têxtil  

Construção Civil e 
Obras

A construção civil é um dos 
seguimentos que mais emprega no 

Brasil, e de forma extremamente 
rápida. 

Propor ações efetivas de redução de 
custo para instalação de empresas na 
cidade, como a melhoria da estrutura 
urbana que reduza o custo de seguro 

em Americana.

Resgatar investimento através de 
novos empreendimentos e menos 

burocracia nas leis de uso e ocupação 
do solo





e s p o r t e

Democratizar e descentralizar as ações da Secretaria de Esporte no município.
Avaliar, em conjunto com os segmentos esportivos, a ação do Conselho de Esporte,

do Fundo de Esporte e os projetos em andamento.
Buscar promover o intercâmbio esportivo com os entes da Federação e também no

âmbito internacional e estabelecer mecanismos de integração com os municípios da região
metropolitana.

Investir na formação de atletas e aperfeiçoar a estrutura já existente.
Implantação de projetos objetivando o lazer para a população nos bairros,

principalmente em regiões onde há maior vulnerabilidade social para jovens.
Apoiar as iniciativas particulares de Incentivo ao esporte.
Parcerias com Associações de bairros e instituições como forma de aumentar vagas

para escolinhas esportivas.
Promover integração do esporte, a partir das Escolas.
Equipar as escolas com materiais esportivos e investir em torneios estudantis.
Buscar ampliar e diversificar fontes e mecanismos de financiamento para o esporte.





A faixa populacional de jovens em Americana, entre 15 e 29 anos,
soma o contingente de 53.055 habitantes, dos quais 26.999 são homens e 26.056 são

mulheres. Entre 15 e 19 há 8127 homens e 7896 mulheres, entre 20 e 24 anos, há 9272 homens e
8734 mulheres, e entre 25 e 29 anos, há 9600 homens e 9426 mulheres. (Dados do IBGE).

Reestabelecer e apoiar o Conselho Municipal dos Direitos da Juventude.
Fortalecer a Política Municipal de Estímulo ao Empreendedorismo, projeto Jovens

Empreendedores.
Apoiar a execução das ‘Semana da Juventude’ e ‘Conferência Municipal de Juventude’

conforme dispõe a legislação municipal.
Fortalecer, com orçamento, a Unidade de Políticas Públicas para Juventude de Americana.
Instituir o Fundo Municipal de Juventude.
Facilitar acesso ao Programa ID Jovem.
Implementação do CAPS Jovem.
Estruturar e ampliar pontos de cultura em todo território municipal, especialmente na

efetivação da construção de um Parque da Juventude.





M e i o  a m b i e n t e
Segundo a nossa constituição

Art. 23. É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios:
VI - proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas;

Art. 225. Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.

Meio ambiente e 
Desenvolvimento sustentável

“O desenvolvimento deve 
procurar satisfazer as 

necessidades da geração atual, 
sem comprometer a 

capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as 

suas próprias necessidades”.



M e i o  a m b i e n t e

CONSERVAÇÃO DE 
NOSSAS ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE

Concluir obras de 
proteção às áreas de 

preservação, 
considerando sua 
biodiversidade, e 

promover ações de 
pesquisa e proteção em 

parcerias com 
instituições. 

PACTO PELA REPRESA DO SALTO GRANDE

Mobilizar recursos e forças políticas, em nível 
federal, para sejam concluídas obras de 

saneamento, a solução definitiva para os 
aguapés.   

ESFORÇOS PELA QUALIDADE DO AR

Defender legislação rigorosa e propor 
políticas públicas de enfretamento à 

poluição do ar. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Utilizar nossa estrutura educacional e do 
Parque Zoológico para promover projetos 

de educação ambiental    

GESTÃO DE RESÍDUOS 
Exigir o cumprimento das determinações 

ambientais para o novo aterro sanitário e 
ampliar esforços para melhorar o programa 

de coleta seletiva.

MOBILIDADE URBANA

Planejar o uso de novos combustíveis para 
o transporte coleto por ônibus e incentivar 

modais de transporte com poluição zero.

CIDADE LIMPA

Combater a poluição visual e sonora, 
garantindo bem-estar aos moradores de 

Americana.   





Em julho de 2001 foi aprovado o Estatuto da Cidade que em seu
parágrafo único diz: “Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da
Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.”.

Em janeiro de 2012, o governo brasileiro aprovou a Lei da Mobilidade
Urbana Sustentável, que pode ser definida como o resultado de um conjunto
de políticas de transporte e circulação, cujo objetivo é proporcionar o acesso
amplo e democrático ao espaço urbano, por meio da priorização dos modos
não motorizados e coletivos de transportes.



Temos muitos planos no papel, mas poucas ações concretas para resolver os
problemas da mobilidade.

Um olhar para a ocupação do solo no município em 2001 comparado a realidade
de hoje, temos que a ocupação continuou desordenada, com empreendimentos geradores de
tráfego se instalando em áreas já sufocadas e assim por diante.

Nossa proposta é fazer acontecer:

O estatuto da Cidade mostra o caminho.
Temos que fazer um pacto social em torno da mobilidade.
Temos que decidir o que estamos dispostos a sacrificar por um modelo de cidade

sustentável.
Para que um Plano de mobilidade funcione se faz necessária uma série de

modificações, uma nova cultura entre as pessoas, um diálogo transparente com a sociedade.



Por exemplo: 

Criar 2 principais eixos por grandes avenidas para circulação prioritária de ônibus.
Construir novos terminais de ônibus nos extremos da cidade.
Autorizar a circulação de veículos de menor porte nos bairros que terão a 

conexão com os novos terminais urbanos integrados.

Mas, Mobilidade é muito mais que circulação de carros e ônibus pela cidade,
envolve o elemento humano.

Circular pela cidade com prazer, se identificando com o espaço e encontrar pelo
caminho expressões artísticas e pedacinhos de nossa vida.

É qualidade de vida.



Pensar Americana sob todos os aspectos

Pensar, também, nas formas de mobilidade que vem tomando o espaço urbano
como o transporte por aplicativos, skates, bicicletas, veículos compartilhados, patinetes e tantos
outros que não pode deixar de ser considerados na viabilização de políticas públicas de mobilidade.

Alterar, através de estudos, o controle da Área Azul;
Crias alternativas de estacionamentos em espaços públicos em modelos no solo, subsolo e

vertical;
Aproveitar o comércio da área central e “transferi-lo” a um modelo ‘shopping center’,

cobrindo e controlando com entradas e saídas os espaços usando a PPP – Parceria público-privada.

Vamos, em conjunto com os que vivem em Americana traçar o Plano de
Mobilidade, integrado as outras ações propostas no Plano de Governo.





✓ Reformar e estrutura do CCZ – Zoonoses da Praia Azul
✓Promover o Conselho Municipal de Bem Estar Animal

✓Promover a capacitação continuada dos servidores sobre a temática
✓Promover ações volantes de castração de animais

✓Firmar Convênios e Parcerias com ONGs e Universidades
✓ Elaborar estudo visando implantar programa de incentivo fiscal às Clínicas Veterinárias para ações 

de controle de natalidade
✓ Atualizar regulamentações sobre comércio de animais 

✓ Promover Campanhas Educativas orientando a população a adquirir os animais em locais 
autorizados

✓ Realizar a fiscalização e controle sobre os criadores, petshops e pontos de vendas
✓ Incentivar e promover ações de proteção à fauna em APP localizadas em Americana
✓ Criar Grupo de Trabalho para Uniformizar os conceitos e entendimentos acerca da 

legislação já existente
✓ Firmar Convênios e Parcerias com ONGs e Protetores Independentes

✓ Disponibilizar aos órgãos de fiscalização urbana os equipamentos de leitura dos microchipes
✓ Promover Campanhas Educativas sobre a cobertura vacinal adequada ao bem estar e saúde dos 

animais





São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário

✓ Promover relações harmônicas e de cooperação com a Câmara Municipal de
Americana.

✓ Promover transparência e abertura para as ações de fiscalização do poder
legislativo municipal e do Ministério Público do Estado de São Paulo.

✓ Promover relações institucionais e canais de comunicação com deputados
estaduais, federais e senadores, independentemente de filiação partidária.

✓ Promover relações institucionais e canais de comunicação com prefeitos e
prefeitas da Região Metropolitana de Campinas, em especial com as administrações de
municípios limítrofes como Santa Bárbara D’Oeste e Nova Odessa a fim de compartilhar
experiências que possam beneficiar a gestão pública e as populações residentes na
região.
✓ Estabelecer relações de cooperação permanente entre governo estadual e governo

federal.
✓ Melhorar a estrutura da pasta de Desenvolvimento Econômico, ligada à secretaria

de planejamento, a fim de garantir canais de diálogo com a iniciativa privada.



Com o governo federal e estadual, os deputados estaduais e o Congresso: diálogo sempre!

Major Crivelari tem história e experiência, tendo construído movimentos políticos com o 
presidente Jair Bolsonaro, o senador Major Olímpio e muitos prefeitos e deputados pelo Brasil. Um 
chefe de executivo dinâmico, preparado e com diálogo aberto é de fundamental importância para 

resgatar a liderança e força regional americanense. 





s a ú d e
Americana possui uma excelente estrutura no sistema de saúde: Hospital Municipal, a Atenção Básica do 

Município conta com 24 Unidades de Saúde 04 Unidades de Pronto Atendimento, 01 CAPS Adulto e 01 CAPS 
Infantil, 01 Clínica de Fonoaudiologia, Programa de DST/AIDS, Programa Saúde da Mulher e do Homem, 01 

Unidade de Atendimento Domiciliar, 01 Farmácia Central e Farmácia Satélites em todas as Unidades Básicas de 
Saúde. (Dados do sítio eletrônico da Prefeitura de Americana).

Já fomos referência em saúde, mas pouco a pouco fomos perdendo qualidade.

• Qual o nosso gargalo? 
• O que está errado? 

• Acreditamos ser  a Gestão!

Vamos rediscutir a saúde em cada região administrativa no Espaço Cidadão e propor as reformas  necessárias, 
levando em consideração as necessidades da população que vive no local e a capacidade financeira da Prefeitura. 

Discutir os recursos que temos e se está direcionado de forma eficiente.



s a ú d e

✓ Criar o Aplicativo da Saúde, para uso em aparelhos telefônicos móveis, com informações
sobre serviços públicos de saúde da rede municipal e formas de prevenção de doenças.

✓ Promover estratégias de Saúde da Família em todos os territórios.
✓ Manter unidades de pronto-atendimento, especialmente nas regiões do Zanaga, Parque da 

Liberdade, Cidade Jardim e Praia Azul.
✓ Promover campanhas de prevenção e conscientização sobre a gravidez na adolescência,

doenças sexualmente transmissíveis, anemia falciforme, o suicídio e uso de álcool e outras drogas.
✓ Garantir a efetivação do Programa Saúde Já e outros modelos similares de parcerias público-

privadas, reduzindo as filas de espera para consulta com médicos especialistas e exames. 
✓ Reunir e sistematizar os dados das instituições públicas e privadas que desenvolvem

projetos sócio-assistenciais de saúde na cidade de Americana.
✓ Reforma na estrutura das unidades básicas de saúde que atendem a população dos bairros

Parque das Nações, Jardim Santana, Jardim Ipiranga, Vila Nielsen, Jardim Mário Covas, 
Jardim Santa Eliza, Jardim América I e II e São Benedito.

✓ Buscar soluções orçamentárias e legais para as instalações do Hospital Municipal de Americana. 





s e g u r a n ç a

De onde vem nossa insegurança?

O futuro dos filhos
Os acidentes de trânsito

As drogas
A violência nas ruas

A iluminação inadequada
Locais abandonados



s e g u r a n ç a

Poderíamos aqui dizer que Segurança Pública não é obrigação do Prefeito, mas
seja de quem for a competência constitucional, a insegurança atinge de forma direta a população
de nosso município. Portanto é obrigação da Administração Pública e da comunidade diminuir os
índices da violência.

Sabemos que aumentar o número de policiais nas ruas não será suficiente
para aumentar a segurança. A tarefa de tornar Americana mais segura depende de várias outras
ações. E a participação popular é fundamental.

Vamos trabalhar para a unificação dos esforços entre:

✓ GAMA, CONSEG, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar e Poder Judiciário.
✓ Mapear a insegurança em nosso município por região administrativa, identificando 

focos de insegurança e situações de risco, e direcionar os esforços de forma planejada. 



s e g u r a n ç a

✓ Fugir das propostas tradicionais em que as ações e propostas estão voltadas a punição, ou seja, a 
ação do Poder Público ocorre apenas depois que a violência se instalou.

✓ Buscar um bairro socialmente ocupado com a criação de espaços de sociabilização destinado 
ao jovem e às famílias. 

✓ Integração das instituições que atuam nas regiões administrativas as ações administrativas.

✓ Atividades paralelas - para que os jovens encontrem um lugar de escape, para que discutam seus 
conflitos e consigam despertar suas potencialidades.

✓ Mostrar aos nossos jovens que somos comprometidos e sérios, um exemplo a ser 
seguido.



s e g u r a n ç a

GAMA – Guarda Municipal de Americana

• Plano de carreira baseado na meritocracia.
• Construção de nova sede e sub - sedes regionais.
• Convênio com a Marinha para proteção dos nossos mananciais.
• Criação do POE – Pelotão de Operações Especiais.
• Promover intercâmbios com forças de segurança em nível  nacional e 

internacional. 





T u r i s m o

De acordo com a Lei Orgânica Municipal 

“O incentivo ao turismo local será realizado através de:   I - conservação de pontos turísticos de destaque;. 
II - realização de festivais, torneios, competições e outros eventos de natureza cultural, artística ou 

desportiva”. 

É fundamental explorarmos nosso potencial turístico através da proteção ao  
patrimônio histórico, resgate e respeito às  tradições locais e conservação ambiental. 

Destacamos diversos espaços importantes:

Museu Casarão do Salto Grande Bairro Carioba
Praia dos Namorados e Praia Azul   Zoológico e Jardim Botânico 

Observatório Municipal Centro comercial Avenida Brasil


