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“Tenho o sonho que Barueri, local onde 

vive a minha família, seja exemplo 

nacional de qualidade de vida para todos. 

O que eu quero para a minha família, 

também quero para o povo dessa cidade.” 

 

Reinaldo Monteiro da Silva. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

Olá Senhoras e Senhores, 

  

Para mudarmos os rumos de Barueri, além de muita vontade política, 

planejamento, ética, comprometimento e perseverança também é preciso ter 

ideias e propostas para nossa cidade.  

Não medirei esforços para que as ideias se tornem realidade na vida do 

cidadão barueriense, povo merecedor de qualidade de vida na saúde, na 

segurança e na educação.  

O meu plano de governo é fruto de debates com os cidadãos dos quatro 

cantos da cidade, onde estive, e estou, verificando as mazelas e, com o povo, 

formulando ideias para o desenvolvimento do município. 

Somente quem está perto do munícipe pode ouvir e criar ideias para 

melhorias na cidade, pois somente quem vivência a rotina da cidade pode dizer 

do que ela precisa. 

Reproduzimos abaixo algumas sugestões e propostas para o nosso 

PROGRAMA DE GOVERNO - ELEIÇÕES 2020. 
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I - EDUCAÇÃO: 
  

1.  Adotar políticas de valorização do magistério público municipal que garantam 

a recomposição dos salários, como também aumento salarial real e 

progressivo para todos os trabalhadores da educação.  

2. Instituir Plano de Cargos, Salário e Carreira (PCSC) para o Magistério 

unificando a Rede Municipal com a FIEB. 

3. Incentivar a qualificação do profissional (inclusive arcando com custas) de 

educação com oferta de formação continuada e em serviço e promovendo a 

realização de concursos públicos para todos os cargos de gestão escolar.  

4. Ofertar educação especial, na perspectiva inclusiva, qualificando professores 

e funcionários da Rede Municipal de Ensino.  

5. Ampliação de vagas em maternais e ensino fundamental com o intuito de 

atender a demanda. Ampliação no número de vagas e redução no número de 

alunos por professor.    

6. Ampliação do número de escolas de horário integral, propiciando a oferta em 

todas as regiões do município. Organização da rede municipal e dos 

profissionais de educação para a ampliação do número de escolas de horário 

integral.  

7. Implementar o horário contra fluxo para cursos  de língua estrangeira, música, 

natação, entre outros. 

8. Criação de 4 ( quatro) Escolas Municipais de Idiomas. 

9. Criação de Escola Municipal de Música. 

10. Criação de Centro Municipal de Tecnologia. 

 

 

II - SAÚDE: 
  

1. Valorização dos servidores da saúde com a criação de Plano de Cargos, 

Salários e Carreira (PCSC). 
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2. Convocação (através de concurso público) para suprir a demanda de 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem nos Postos de Saúde, 

Pronto Socorros Hospital Municipal.  

 

3.  Ampliar a rede de Postos de Saúde, e estender o horário de atendimento, 

com o intuito de diminuir as filas e a demora no atendimento.  

4. Criar programas de saúde preventiva, como também implementar os 

programas de saúde já criados pelo Governo Federal, tais como: Programa 

de Atendimento Domiciliar, Farmácia Popular, Brasil Sorridentes, etc.  

5. Criação do Centro de Referência e atendimento ao idoso.  

6. Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde 

pública municipal, assegurando uma postura de atenção e cuidado que 

responda efetivamente à expectativa da população.  

  

 

 

III - SEGURANÇA PÚBLICA: 
  

 

1. Criação de um Plano Municipal de Segurança Comunitária cidadã, com o 

intuito de planificar a tomada de decisões sobre alternativas às demandas e a 

delimitação de prioridades, além de estabelecer metas de impactos resultados 

em curto, médio e longo prazo.  

2. Reestruturação da Guarda Municipal, com foco no novo contexto social em 

que vivemos, e implantação do PROGRAMA DE POLICIAMENTO 

COMUNITÁRIO(PPC), que envolverá todos os órgãos da administração 

pública, bem como, demais órgãos do estado que trabalharão em conjunto e 

em harmonia. Com o gerenciamento integrado do programa iremos 

proporcionar ao cidadão de Barueri uma qualidade na prestação de serviços 

de Segurança Pública nunca visto antes, pois, com o PPC teremos 

atendimento personalizado por região que serão definidas juntamente com a 

equipe técnica. 

3. Ampliar a iluminação pública e otimizar as câmeras de vigilância para 

estimular o uso dos espaços públicos destinando-os 
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ao convívio social criando um ambiente seguro, mediante uma política de 

modernização na vigilância de ruas, praças e demais espaços da cidade.  

4. Desenvolver uma política de segurança cidadã, criando um departamento de 

ouvidoria e corregedoria independentes, além de cursos de treinamento e 

aperfeiçoamento para os guardas municipais focados em mediação, 

cidadania e direitos humanos.  

5. Criar junto com a categoria, um Plano de Cargos, Salários e Carreira (PCSC) 

com critérios objetivos para a mudança de cargos e salários, valorizando os 

funcionários de carreira.  

6. Criar o Centro de Formação, Pesquisa e Aperfeiçoamento em Segurança 

Urbana. 

7. Instituir Identidade Institucional no que tange à contratação permanente 

(mínimo anual), formação, qualificação continuada, aperfeiçoamento anual, 

uniforme, viaturas, procedimentos operacionais e materiais. 

8. Instituir Patrulhamento Aéreo com Drones. 

 

  

 

IV - ESPORTES: 
  

1. Criação de um Centro Educacional Esportivo para promover políticas de 

desenvolvimento do esporte na base, disseminando as diferentes 

modalidades e seus valores, integrando-as à rede de educação básica e 

transformando as escolas em centros de formação de atletas e cidadania.  

2. Aparelhamento (e ampliação) dos espaços públicos já existentes para a 

prática e o ensino de modalidades esportivas, inclusive com o uso de quadras 

e piscinas das diversas secretarias.  

3. Criação de políticas públicas de incentivo ao esporte amador, tais como: 

ajuda de custo, oferecimento de uniforme e material esportivo para treino, 

transporte gratuito, alimentação com orientação de nutricionistas desportivos 

e serviço de atendimento médico ao atleta, como também a realização de 

exames de rotina necessários para a prática desportiva.  

4. Instituir Olimpíadas Estudantis na rede municipal de 
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ensino com o intuito de fomentar a prática das diversas modalidades 

desportivas entre os estudantes do município.  

5. Construção de um Parque Aquático Municipal para aprendizagem e  

treinamento, para a realização de competições e torneios no município.  

6. Criação de 4(quatro) escolas de natação. 

  

 

V - MOBILIDADE URBANA: 
  

1. Reduzir a necessidade de utilização de transporte individual motorizado e 

promover e aperfeiçoar meios de transportes coletivos acessíveis a todos.  

2. Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos(VLT), em toda a cidade de Barueri 

reduzindo o custo da tarifa em 50%, reduzindo o tempo de espera, reduzindo 

o tempo do percurso e aumentando o conforto dos munícipes. 

3. Desenvolver e manter uma boa estrutura para locomoção de pedestres e 

pessoas com deficiências, com calçadas e travessias acessíveis e 

adequadas. 

4. Toda a frota de ônibus com acessibilidade.   

5. Implementar um Plano Cicloviário integrado ao planejamento urbano e de 

transportes, que permita promover a implantação de uma malha ciclo viária 

nas partes planas da cidade, como também a criação de bicicletários públicos 

próximos aos terminais de trens e ônibus, como também a criação de 

estacionamento de bicicletas. 

6. Auditoria das concessões de linhas de ônibus do município e verificação das 

condições de legalidade, moralidade, razoabilidade, sustentabilidade 

econômica e eficiência. 

7. Estudo e planejamento urbano para a implantação de um projeto de 

Engenharia de Tráfego moderno e eficiente para a cidade.  
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VI - CULTURA: 
  

1. Garantir o amplo acesso aos espaços culturais existentes, promovendo 

múltiplos usos junto à população local, assim como disseminá-los para as 

regiões que ainda não os possuem.  

2. Formular parâmetros culturais promovendo a gestão participativa e 

transparência nos investimentos envolvendo a comunidade, profissionais da 

área cultural e gestores públicos.  

3. Criação de Casas de Cultura nos Bairros, para fomentar a criação e a 

produção cultural nas comunidades, observando sempre o valor das tradições 

culturais populares.  

4. Implementar uma política cultural articulada para a infância e a juventude, 

integrando as escolas e os espaços culturais da rede municipal, através de 

projetos especiais e parcerias estratégicas com a sociedade civil, em uma 

política municipal de cultura para a infância e a juventude.  

5. Renovação do acervo das bibliotecas municipais, com extensão do seu 

horário de funcionamento e implantação de WIFI nas bibliotecas, praças e 

parques do município.  

 

 

  

VII – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: 
 

  

1. Instituir no âmbito do município o IPTU verde, cujo objetivo é fomentar 

medidas que preservem, protejam e recupere o meio ambiente, mediante a 

concessão de benefícios tributários ao contribuinte.  

2. Construir uma Usina de Reciclagem e ampliar a coleta seletiva, com 

tratamento mais eficiente dos resíduos sólidos e incentivar as iniciativas 

populares e cooperativas de catadores a atuarem, com o intuito de reduzir ao 

máximo o volume de lixo produzido.  

3. Implantar políticas de proteção aos recursos naturais e estimular o uso e o 

desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, como a agricultura 

orgânica, a permacultura, as hortas comunitárias, etc., sempre pensando em 
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melhor eficiência e menor impacto sobre o meio ambiente.  

4. Implementar um Plano Diretor que enfrente os desafios da cidade a partir de 

uma perspectiva humanista, que garantam a saúde e a qualidade de vida. 

Comprometemo-nos com uma política de reforma urbana que priorize a 

regularização fundiária e habitação popular respeitando o direito à moradia 

digna e que não se submeta à especulação imobiliária 

5. Construção do Hospital Veterinário Municipal, com o objetivo de implantar e 

ampliar políticas de bem estar animal, reconhecendo esses seres como habi-

tantes sencientes com os quais compartilhamos a cidade.  

 

  

VIII – PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO: 
 

1. Criação do IBEGEM – Instituto Barueri de Estatística e Geografia Municipal. 

2. Instituir Convênio Médico para todos os Funcionários com coparticipação. 

3. Instituir o Vale Alimentação (em substituição à cesta básica) para todos os 

funcionários. 

4. Instituir o Vale Refeição para todos os funcionários. 

5. Substituir a Cesta Básica fornecida pela Promoção Social por Vale 

Alimentação para todos os munícipes que fazem uso da cesta básica. 

6. Contratação de empresa idônea para a realização de Auditoria Pública das 

contas e dos contratos públicos municipais.  

7. Reformulação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos 

Municipais, valorizando o servidor público concursado, garantindo com que 

tenha progressão através de formação e qualificação.  

8. Respeito aos Conselhos Municipais como espaço legítimo de fiscalização, 

controle e formulação de políticas públicas e criação de um Conselho 

Municipal do Orçamento Participativo, cuja principal atribuição será a 

coordenação do debate orçamentário do município dentro dos demais 

conselhos de políticas públicas e de assessoria à Câmara dos Vereadores.  

9. Reestruturar a Secretaria Municipal de Planejamento, para que tenha 
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atribuições de produção e disseminação de dados, organização dos 

processos de participação pública, planejamento setorial e territorial, urbano e 

ambiental, com estrutura diretamente integrada às outras secretarias. Além 

tornar públicas, transparentes e abertas todas as informações da 

administração municipal tais como os indicadores e os dados orçamentários.  

10. Criação de uma Controladoria Geral do Município (CGM), com corpo técnico  

próprio, que concentrará os demais instrumentos de controle como a 

Corregedoria Geral do Município, a Auditoria Geral e a Ouvidoria. A CGM será 

ligada diretamente ao prefeito e terá autonomia para adotar medidas de 

prevenção e combate à corrupção.  

11. Criação de 04 (quatro) Espaço Mulher. 

12. Criação de 04 (quatro) Parque da Maturidade. 

13. Criação de 04( quatro) Parques Municipais. 

14. Criação de 3 ( três) subprefeituras.   

  

 

IX – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO: 
  

 

1. Implementar políticas de desenvolvimento local, especialmente as que 

contribuam para o crescimento econômico, a atração de investimentos, a 

redução das desigualdades, a competitividade da economia, a geração de 

emprego e renda, o empreendedorismo, a Economia Solidária, o 

Cooperativismo e a inovação de tecnologia.  

2. Desenvolver e implementar princípios e indicadores de sustentabilidade para 

as empresas, desde a localização mais apropriada para cada uma, passando 

por seus processos e produtos, até a sustentabilidade das cadeias produtivas 

que a integram.  

3. Priorizar compras públicas junto a empreendimentos de Economia Solidária e 

Cooperativismo Popular.  

4. Inclusão e qualificação dos Catadores na política de coleta seletiva e 

remuneração pelos serviços prestados.  
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5. Implantar programas de qualificação de mão-de-obra e formação técnica, de 

nível superior e médio, através de parcerias com instituições municipais, 

estaduais e federais com o intuito de requalificar profissionalmente o 

trabalhador para ser reintegrado no mercado de trabalho.  

  

 

 

X - DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
  

1. Implementar formação continuada junto aos Servidores Públicos sobre 

Direitos Humanos e Cidadania, incorporando o respeito a esses princípios aos 

critérios de progressão na carreira dos servidores púbicos municipais.  

2. Adotar políticas de ação, e estratégias de comunicação, apropriadas para 

integração da população LGBT, desenvolvendo para ela programas 

participativos e permeáveis nas áreas de educação, esporte, saúde, trabalho, 

segurança, mobilidade, cultura, etc., visando a igualdade de gêneros e o 

respeito à diversidade sexual.  

3.  Criação de uma rede de serviços públicos que ofereçam sustentação à 

aplicação da Lei Maria da Penha, com criação de Casas Abrigos e Centros de 

Referência e Atendimento à Mulher, bem como Centros de Ressocialização 

do Homem Agressor.  

4.  Criação da Casa dos Conselhos com o objetivo de facilitar o acesso e a 

interação entre esses órgãos de proteção social para agilizar as ações a 

serem implementadas. 

5. Criação de centros de apoio e ressocialização aos moradores em situação de 

rua.  

 

“O SENHOR DARÁ FORÇA A SEU POVO, O SENHOR ABENÇOARÁ SEU 

POVO COM A PAZ.” 

SALMO, 29:11 


