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Nosso compromisso é aproximar as pessoas da administração municipal, ter 

total transparência e faze-la parceira da população. 

Vamos assegurar serviços humanizados, de qualidade e dignos aos cidadãos. 

Vamos promover o bem estar social, nossas ações no presente terão efeitos 

concretos hoje e no futuro, deixaremos a nossa contribuição para as próximas 

gerações, com uma cidade mais organizada, humana, sustentável, digna e 

democrática. 

 

 

 

Nossa percepção é de que nossa cidade precisa de uma administração séria, 

técnica e capacitada, que necessitamos de avanços substanciais em todas as 

áreas. 

Temos também a compreensão de que não existe recuso suficiente para 

investimentos e é necessário otimizar as práticas e dar opções aos contribuintes, 

criar novas receitas e utilizar todos os convênios oferecidos tanto os de esfera 

Federal quanto os oferecidos pelo Estado de São Paulo ou comitês regionais. 

 

 

 

 

 

COMPROMISSO COM A MUDANÇA 

NOSSA PERCEPÇÃO 
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3-Cidade transparente e participativa 

 

1-CIDADE QUE TRATA, CUIDA E AMPARA 

 

Essa dimensão contempla os serviços públicos e direitos sociais, sob 

responsabilidade do poder municipal, garantidos pela Constituição de 1988. 

Engloba o ensino infantil e fundamental, atendimento médico, assistência social, 

proteção aos idosos, deficientes, mulheres e crianças, prevenção à violência e 

às drogas, amparo aos animais. 

 

 

2-CIDADE QUE INVESTE, QUE SUSTENTA E QUE PROTEGE 

Essa dimensão contempla inovações voltadas a otimização de arrecadação de 

tributos, aplicação de recursos públicos em obras de infraestrutura urbana, 

sustentabilidade, além de estímulos a preservação do meio ambiente, estímulos 

a economia e fontes de renda sustentáveis, contempla ainda, investimentos em 

segurança pública inteligente, monitoramento e iluminação, lazer, esportes e 

cultura. 

3-CIDADE TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA 

CIDADE INTEGRADA 

 

Vamos estruturar nosso plano de governo em três partes que se integram e se 

complementam, que são: 

1-Cidade que trata, cuida e ampara 

2-Cidade que investe, que sustenta e que produz 
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Essa dimensão contempla a implementação de novas ferramentas de gestão e 

participação popular, assim como mecanismos que possibilitem o 

aperfeiçoamento e qualificação dos servidores e agentes públicos, valorização e 

melhorias no ambiente de trabalho, acesso a informação e serviços interativos 

on line, atendimento ao cidadão, avaliação de serviços e prestação de contas. 

 

Dimensão 1 

 EDUCAÇÃO 

Ensino infantil e fundamental, proporcionar aos alunos da rede municipal 

materiais escolares de qualidade; 

Recursos didáticos; 

Transporte gratuito; 

Refeições de boa qualidade; 

Promover ampliação, manutenção e melhorias nas escolas; 

Qualificação e aperfeiçoamento do corpo docente e administrativo; 

Buscar recursos para o apoio ao ensino utilizando as Tecnologias de Informação 

e Comunicação viabilizando recursos tecnológicos, formação de professores e a 

inclusão digital nas escolas; 

Criar salas de apoio à inclusão nas unidades escolares com atendimento mais 

individualizado e especifico para atender de modo mais efetivo as necessidades 

especiais dos alunos; 

Valorização do magistério através de prêmio ao desempenho. 

 SAÚDE 

A prioridade será para a área de promoção da saúde e prevenção de doenças; 

Redução no médio prazo dos custos e a demanda por serviços hospitalares; 
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Humanização do atendimento; 

Ampliação da capacidade de atendimentos nas unidades de saúde; 

Implantação de unidade móvel de saúde; 

Implantação do programa médico no seu bairro; 

Implantação de sistema rápido de exames e diagnósticos; 

Implantação de sistema integrado informatizado de farmácias, prontuários e 

agendamento de consultas; 

Campanhas de atendimento noturno de especialidades clinicas e de saúde da 

mulher até zerar a fila de espera; 

Criação do Centro de referência em reabilitação, núcleo de saúde e prevenção 

de doenças; 

Criação do conselho deliberativo municipal de acessibilidade; 

Otimização no sistema de transporte ambulatorial com aquisição de micro 

ônibus; 

 ASSISTENCIA SOCIAL 

Melhoria e ampliação dos dispositivos de assistência social; 

Fomento e apoio ao micro empreendedor; 

Capacitação e qualificação profissional de jovens; 

Implementação de internet popular gratuita; 

Fomento a convênios com instituições de apoio ao empreendedor; 

Criação do Núcleo de convivência e assistência ao idoso; 

Criação do programa cidadão do futuro, com capacitação profissional, atividades 

esportivas, recreativas e de lazer, palestras de prevenção ao uso de 

entorpecentes; 
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 TRABALHO E RENDA 

Criar banco de vagas e cadastro de empresas; 

Fomentar a implantação de empresas de ecoturismo e turismo rural; 

Promover cursos de capacitação em parceria com SEBRAE. 

 

 HABITAÇÃO 

Promover a regularização fundiária; 

Fomentar a regularização imobiliária; 

DIMENSÃO 2 

 CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

A otimização de arrecadação de tributos será implantada em convenio com 

instituições financeiras para facilitar o pagamento de tributos; 

Diversificação de recebimentos através da rede bancaria e dispositivos de 

crédito; 

Parcelamento de juros e multas, ampliação do número de contribuintes; 

Prêmio a bons pagadores. 

 SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA 

Essa dimensão contempla o investimento em obras de infraestrutura, tais como: 

Pavimentação asfáltica de vias; 

Sistemas de drenagem; 

Construção e recuperação de pontes; 

Contempla ainda a elaboração de um calendário fixo de manutenção de vias e 

estradas rurais e urbanas não pavimentadas; 
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Limpeza e desobstrução de margens e leito de rios e córregos. 

 MEIO AMBIENTE 

A preservação ambiental e sustentabilidade serão implementadas com políticas 

públicas de combate e fiscalização no uso e ocupação do solo, desmatamentos 

e loteamentos irregulares; 

Implantação de Eco Pontos e melhoramentos na Coleta seletiva em toda cidade; 

Promover Educação Ambiental nas escolas da rede Municipal integrando com 

as redes Estadual e Particular; 

Ampliar a coleta seletiva de resíduos; 

Implantar o sistema de micro compostagem; 

Melhorar a coleta e destinação final de resíduos; 

Implantar a triagem, beneficiamento e reaproveitamento de resíduos da 

construção civil; 

Será criado o conselho municipal de meio ambiente, além de medidas de 

mitigação a preservação ambiental e incentivo ao desenvolvimento do 

empreendedorismo de economia sustentável. 

 CULTURA 

Criação do calendário cultural; 

Criação do conselho municipal de cultura; 

Criação do fórum de identidade cultural; 

Fomento a criação de projetos culturais com patrocínio da iniciativa privada; 

Criação da feira das artes e festival de inverno; 

 ESPORTES 

Criação do conselho municipal de esportes. 

Num. 8808789 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: EDGAR HUALKER DA SILVA DIAS - 26/09/2020 10:19:16
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092610191639800000008381271
Número do documento: 20092610191639800000008381271



Criação do calendário esportivo municipal; 

Construção de quadras poliesportivas; 

Melhoria dos equipamento públicos no complexo esportivo do centro; 

Fomentar parcerias público privadas para investimentos em esportes e lazer; 

Desenvolver atividades esportivas voltadas às pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

 TURISMO 

Fomentar o ecoturismo e turismo rural, elaborar mapa com atrativos e pontos 

turísticos; 

Fomentar parcerias com empresas privadas e com outras cidades; 

Integrar os eventos culturais; 

Oferecer capacitação profissional aos empreendedores locais. 

 SEGURANÇA PÚBLICA 

Para segurança pública, será implantado sistema inteligente de monitoramento;  

Ampliação de convenio com a polícia militar; 

Será criado o brilha São Lourenço da Serra, com a instalação de 3000 luminárias 

com lâmpadas led; 

Equipar e aparamentar a Defesa Civil Municipal; 

DIMENSÃO 3 

 ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

A ouvidoria municipal receberá novas atribuições e melhorias; 

Serão aperfeiçoados os meios de comunicação entre o munícipe e os órgão 

municipais através de tecnologia da informação, aplicativos para smartphones e 

serviços on line; 

Num. 8808789 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: EDGAR HUALKER DA SILVA DIAS - 26/09/2020 10:19:16
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092610191639800000008381271
Número do documento: 20092610191639800000008381271



Será implantado o sistema de avaliação da qualidade dos serviços municipais, 

proporcionando ao cidadão maior interação e participação nas políticas públicas 

assim como proporcionará ao gestor um feed back que orientará a novas 

condutas; 

Integração e centralização dos serviços públicos para facilitar o acesso aos 

munícipes; 

Transferência de todos os departamentos e gabinete do prefeito para prédios 

próprios na região central. 

 VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES 

Serão oferecidos treinamentos e cursos de capacitação aos servidores 

municipais de forma que sejam aperfeiçoados os serviços oferecidos a 

população; 

Será criado método de premiação por desempenho na função de forma integrada 

ao sistema de avaliação dos serviços municipais; 

Será realizada reestruturação e melhorias no ambiente de trabalho, tais como 

aquisição de novos equipamento e mobiliário; 

Serão destinados a servidores de carreira no mínimo 30% dos cargos em 

comissão. 

 TRANPARENCIA 

Será implantado o novo sistema de prestação de contas em tempo real, de forma 

que atenda completamente as leis vigentes e que propicie fácil compreensão ao 

cidadão; 

Será implantado o sistema de monitoramento de obras e serviços de acordo com 

os padrões do governo do estado de São Paulo. 
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