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I N T R O D U Ç Ã O

Após quatro anos de um governo aprovado pela grande maioria 
da população, que recuperou a cidade de uma situação de muitas 
dificuldades, nosso plano tem o objetivo de continuar a desenvolver 
as ações e projetos que levaram Barueri, nos últimos quatro anos, 
ao patamar de uma das melhores do Brasil em todas as áreas.

Este plano apresenta diretrizes e oferece uma visão de futuro da 
cidade sob várias temáticas e setores.

A experiência de Rubens Furlan e de sua equipe e os diálogos 
com os atores que possuem formação técnica específica em 
áreas de atuação que perpassam a administração municipal 
foram considerados neste documento, além de todas as ideias, 
necessidades e sugestões levantadas pela nossa comunidade ao 
longo dos últimos quatro anos de trabalho.

Continuamos com a proposta de um governo ousado ao apresentar 
soluções inovadoras, buscando harmonia entre meio ambiente, 
tecnologia, economia e bem-estar do nosso povo.

É importante ressaltar que, diante do cenário político-econômico 
quase imprevisível que penaliza o momento histórico nacional, o 
trabalho desenvolvido com sabedoria até aqui mantém Barueri 
como uma cidade forte economicamente e capaz de manter seu 
poder de investimento no desenvolvimento.

Vamos continuar a utilizar os recursos disponíveis, com 
responsabilidade e transparência, para atender as necessidades 
imediatas da população e do município, sempre buscando a 
melhoria e a eficiência dos serviços públicos.

É com esperança e fé que a coligação 
“BARUERI NO CAMINHO CERTO” apresenta 
seu plano de governo da candidatura 
de Rubens Furlan para prefeito e José Roberto 
Piteri para vice-prefeito no município de Barueri.
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Saúde
- Construir e entregar o novo Hospital Regional de Barueri.

- Construir e ampliar novas unidades básicas de saúde para 
suprir o crescimento populacional em regiões que demandam 
mais atendimento.

- Ampliar o número de consultas com especialistas dentro 
do novo Centro de Especialidades, reduzindo o tempo de 
marcação dos atendimentos.

- Manter o funcionamento do Centro de Diagnósticos.

- Capacitar os servidores do setor de recepção das unidades 
para melhorar o acolhimento do paciente.

- Garantir o fornecimento de medicamentos gratuitos e a 
entrega em casa para os idosos e pessoas que não podem se 
deslocar à farmácia.

- Ampliar a capacidade de atendimento odontológico.

- Avançar na digitalização dos prontuários eletrônicos para 
agilizar o atendimento.

- Implantar o programa de Homeopatia no Centro de 
Especialidades.
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Educação
- Prosseguir com as reformas e ampliação de prédios escolares, 

reestruturação e revitalização, criando espaços educacionais 
de múltiplo uso.

- Construir novas escolas, para atendimento do ensino 
fundamental, seguindo as demandas locais.

- Construir novas maternais para ampliar número de vagas nas 
creches de acordo com as demandas locais.

- Garantir e avançar no processo de capacitação de professores, 
buscando a melhor formação para os docentes.

- Ampliar o programa da Primeira Infância, dentro do Centro de 
Referência e nas maternais, com atividades para as crianças e 
os pais.

- Manter parceria com as secretarias de Cultura e Esportes, 
promovendo atividades no contraturno dos alunos em unidades 
culturais e esportivas no bairro que estudam.

- Avançar e ampliar o processo de informatização das escolas, 
com aquisição de mais aparelhos para videoconferência, 
Chromebooks e lousas digitais.

- Avançar com o processo de formação através do Google 
for Education, para as crianças e para os professores, com 
formação e titulação Google.

- Manter a qualidade da merenda e implementar novos 
cardápios, de acordo com indicações de nutricionistas e 
adaptados a novas realidades.

- Continuar avançando no IDEB - Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica.

- Manter o alto índice de crianças na pré-escola, fundamental I e 
II, com 100% de vagas atendidas.

- Criar programas de integração com a Secretaria de Saúde, para 
implementar programas de vida saudável para as crianças.
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- Aumentar a ação do programa Escola + Segura com instalação 
de novas câmeras de monitoramento nas escolas e ronda 
constante.

- Manter e ampliar as atividades do Centro Integrado de 
Monitoramento, interligar o sistema com a Polícia Militar e 
agilizar o combate à criminalidade.

- Fortalecer a corporação através de cursos de especialização, 
inteligência e capacitação.

- Implantar sistema de filmagem nos veículos e motos para 
registro das ocorrências.

- Instalar câmeras de vídeo corporais para registro de 
ocorrências.

- Estruturar o Canil da Guarda com sede própria.

- Reorganizar das atividades de Resgate e Defesa Civil, com 
criação de sede própria.

- Entregar a “Praça das Artes”, complexo cultural com teatro 
para 990 lugares, além de espaços para a música, dança, 
teatro, artes plásticas, exposições, aulas, entre outras 
atividades.

- Manter e ampliar os programas de formação pela arte, como: 
“Oficinas de Artes”, “Núcleo de Dança” e “Núcleo de Música” e a 
implantação do curso de teatro.

- Garantir eventos e apresentações gratuitas, de todas as 
formas, para o acesso da cultura a todos.

Segurança

Cultura
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- Modernizar as bibliotecas municipais por meio da 
informatização, reestruturação e revitalização, criando 
espaços culturais de múltiplo uso.

- Ampliar o Prêmio Barueri de Literatura.

- Consolidar o programa “Caravana da Família”, com o objetivo 
de aproximar os familiares do processo de aprendizagem dos 
alunos das Oficinas de Artes.

- Ampliar e renovar o “Guia Cultural” como canal de comunicação 
e divulgação dos eventos e da agenda cultural da cidade.

- Capacitar, fomentar e ampliar os artistas locais e os empregos 
formais do setor cultural,

- Ampliar e fortalecer o Centro de Eventos com encontros 
artísticos e culturais, apresentações na sala de espetáculo, 
ampliação do número de eventos culturais e fortalecimento 
das visitas ao Museu da Bíblia.

- Manter as Lives do Esporte e implantar a transmissão ao vivo 
do Campeonato Amador.

- Continuar com a instalação de grama sintética nos campos de 
futebol do município.

- Manter e ampliar a distribuição de uniformes e bolas para as 
equipes de Futebol e Futsal Amador.

- Entregar o novo Centro Esportivo do Jardim Silveira, complexo 
de esportes, aulas, cursos.

- Criação dos Campeonatos Municipais de Basquete, Vôlei e 
Handebol.

- Continuar com as reformas dos ginásios, campos, quadras e 
equipamentos públicos esportivos.

Esportes
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- Implementar um novo plano de Incentivo de instalação de 
empresas em Barueri.

- Fortalecer o programa Meu Futuro - Cursos profissionalizantes, 
com novos cursos e mais vagas, gratuito e aberto a toda a 
população.

- Formalizar a situação de microempresas, regularizando as 
pendências e facilitando a comunicação com a prefeitura.

- Estimular o emprego de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho através de trabalho em parceria com a Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

- Informatizar todos os sistemas para reduzir o prazo de abertura 
de empresas.

- Manter parceria com Sebrae.

Indústria, Comércio 
e Trabalho
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- Manter e ampliar as escolas de esporte, com novas 
modalidades e maior oferta de vagas.

- Ampliar o número de crianças atendidas no Programa CBF 
Social e PROFESP.

- Iniciar programa de cobertura de arquibancadas, campos de 
futebol e quadras públicas.

- Incentivar a participação das equipes de Barueri nos Jogos 
Regionais e Jogos Abertos do Interior.

- Implantar o Projeto Zumbalada itinerante em todos os bairros.

- Manter os eventos tradicionais como Copa SP, Corrida de São 
Silveira, entre outros.
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- Criar o APP do Emprego, canal que possa reunir vagas de 
emprego das empresas da cidade, consultoria para produção 
de currículos, simulação de entrevistas e direcionamento para 
capacitação em programas profissionalizantes na cidade.

- Ampliar o programa de incentivo para artesãos locais.

- Manter as feiras e e eventos gastronômicos geridos pela 
Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho.

- Manter e ampliar os programas que incentivem mulheres na 
melhora da qualidade de vida como o Programa Desafio das 12 
Semanas e o Programa Comunidade Feminina em Movimento, 
com ações pautadas pelas Políticas Públicas para Mulheres.

- Implantar novos programas e ampliar o atendimento às 
mulheres em situação de violência.

- Ampliar o Programa Mulher Saudável.

- Ampliar os programas de cursos de geração de renda.

- Implantar a Sala Sebrae Mulher, a primeira no Brasil, 
para capacitação de mulheres e promover cursos de 
aperfeiçoamento profissional.

- Promover cursos culturais.

- Ampliar e atender 100% dos casos de câncer de mama em 
Barueri em parceria com a Secretaria de Saúde.

- Ampliar a capacitação e formação de jovens para inserção no 
mercado de trabalho formal e na busca do primeiro emprego, 
estimulando a autonomia da mulher jovem.

- Inaugurar o Programa Odontologia Legal e um consultório 
odontológico.

Mulher
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- Ampliar o programa de acessibilidade dos prédios públicos, 
tornando-os acessíveis.

- Melhorar os prazos de entrega das tecnologias assistivas, 
reduzindo o prazo para 90 dias.

- Manter e ampliar a oferta de vagas na área de atividades 
físicas.

- Implementar o serviço de estimulação para Transtorno do 
Espectro do Autismo – TEA.

- Implementar um programa de apoio e intervenção domiciliar 
para casos complexos de deficiência.

- Implantar a Central de Libras.

- Auxiliar no desenvolvimento de canais digitais e de informação 
acessíveis, como o website da Prefeitura de Barueri.

- Ampliar o atendimento de forma on-line e por 
videoconferência.

- Criar a Central de Transporte Adaptado.

- Criar a Oficina Ortopédica Móvel.

Pessoas com Deficiência
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- Construir reservatórios de detenção de águas pluviais 
(piscinões) para combater as enchentes, no Centro, Jardim 
Belval (córrego Itaquiti próximo à Arena Barueri) e Jardim 
Silveira.

- Continuar com as obras de pavimentação e recape por toda a 
cidade, mantendo ruas sem buracos e seguras.

- Continuar o processo de troca de iluminação por LED 
até completar 100% da cidade, para manter e aumentar a 
segurança.

- Construir uma via que interligue a Avenida Café do Ponto com a 
ponte Antônio Macedo Arantes (no Jardim dos Camargos).

- Construir uma ciclovia entre o novo parque municipal do bairro 
Chácaras Marco e o centro da cidade.

- Contruir um Parque Linear, às margens do Rio Tietê.

- Aumentar o número de semáforos inteligentes para aumentar a 
fluidez do trânsito.

- Reconstruir as EMEIs “Décio Trujillo” e “Júlio Gomes Camisão”.

- Reformar e ampliar a EMEF “Prof. Ivani Maria Paes”.

- Reformar e ampliar as UBSs Pedro Izzo (Jd. Esperança), Maria 
Francisca de Melo (Santa Cecília), José Francisco Caiaba 
(Aldeia de Barueri), Benedito de Oliveira Crudo (Boa Vista), 
Pastor José Roberto Rossi (Jd. Califórnia).

Obras e Infraestrutura
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- Criar um novo Parque Municipal no Jd. Santa Luzia.

- Prosseguir e entregar a obra do Parque da Juventude no 
Chácaras Marco.

- Manter, renovar e modernizar os parques municipais Dom José 
e Parque Ecológico Tietê.

- Ampliar o programa de proteção aos animais domésticos e 
silvestres e a guarda responsável no CEPAD e CETAS.

- Criar o Programa “Agente Ambiental de Barueri” para educação 
ambiental de crianças e jovens.

- Criar projeto “Recicla Barueri” de fomento à Coleta Seletiva no 
município.

- Informatizar o licenciamento ambiental municipal.

- Manter o Programa de Educação Ambiental, os cursos e 
oficinas voltados à preservação do meio ambiente.

- Adequar a cidade à Agenda 2030 e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

- Incentivar o uso de fontes de energia renovável de baixo 
impacto ambiental e promover ações de conscientização ao 
uso racional da água.

- Elaborar o Plano Municipal de Arborização Urbana.

- Implantar o Orquidário Municipal.

Meio Ambiente
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- Concluir a implantação total do Programa Barueri Sem Papel, 
que prevê a tramitação eletrônica para todos os processos 
dentro da administração.

- Converter todo o sistema de telefonia de Barueri em digital, 
através de tecnologia VOIP.

- Ampliar a fibra ótica para escolas, unidades de saúde e guarda, 
tornando a cidade totalmente conectada.

- Aumentar o número de câmeras OCR, que reconhecem placas 
de veículos.

- Adequar a cidade para a nova Lei Geral de Proteção de Dados, 
garantindo a privacidade dos cidadãos no meio digital.

- Implantar o laboratório Apple para a cidade.

- Continuar o desenvolvimento do laboratório de inovação e 
tecnologia para uso de estudantes e munícipes, funcionando 
como uma incubadora de empresas.

- Implantar o APP da Segurança, forma de contato imediata 
entre cidadão e polícia.

- Ampliar o projeto Internet para Todos.

Inovação e Tecnologia
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- Construir a Casa de Acolhimento para Idosos.

- Construir um Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) no Bairro dos Altos.

- Manter e ampliar a oferta de vagas nos cursos de geração de 
emprego e renda.

- Realizar o cadastramento das famílias nos conjuntos 
habitacionais para regularização de documentação.

- Manter e ampliar a oferta de vagas nos cursos e atividades nos 
Centros Comunitários.

- Realizar a Regularização Fundiária do município.

- Implementar nova fase do Profesp - Programa Forças do 
Esporte com o objetivo de proporcionar atividades esportivas e 
capacitação profissional para adolescentes.

- Promover em conjunto com outras secretarias a reurbanização 
e revitalização de áreas públicas.

- Manter e ampliar o programa Renascer, que assiste as pessoas 
em situação de rua.

- Manter e ampliar o programa Mães Cuidadoras, que assiste as 
mães de crianças portadoras de deficiência, através de cursos 
de capacitação e geração de renda.

Assistência Social
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