
PROPOSTA PARA PLANO DE GOVERNO 

GERSINHO ROMERO E ADRIANO SOPÓ 

 

EDUCAÇÃO QUE INTEGRA E TRANSFORMA 

 

A educação nas escolas da rede municipal de Caieiras é referência para toda a 

região. Isto é fruto do trabalho incansável de nossos educadores e da 

implantação de projetos inovadores da Secretaria de Educação. Investimentos 

nos profissionais, educação que integra e ideias inovadoras, assim é a 

educação em Caieiras. E muito mais vem por aí! 

 

Investimento na formação de profissionais 

 

Incentivo à formação inicial e continuada de nossos profissionais da educação 

e parceria com instituições de nível superior para aperfeiçoamento; 

 

Aperfeiçoamento da formação prática dos professores alfabetizadores; 

 

Concurso Público; 

 

Reformulação do plano de carreira e da remuneração do magistério; 

 

Escola com qualidade 

 

Implantar o Índice Municipal de Desenvolvimento da Educação de Caieiras - 

IMDEC, que permitirá a avaliação e o controle dos resultados da 

aprendizagem; 

 

Novos projetos, educação pública de qualidade 

 

Otimização do projeto Caminhos da aprendizagem com ênfase na gestão de 

resultados da aprendizagem garantindo a participação, altas expectativas e 

valorização; 

 

Programa de recuperação de aprendizagem, com aulas de reforço para os 

alunos; 

 

Ampliação do projeto Escola de Tempo Integral; 

 

Implantação do programa Atende Criança em parceria com a Secretaria da 

Saúde e do Desenvolvimento Social. Uma criança só aprende se estiver 

saudável e bem alimentada; 

 



Projeto Orquestra na Escola. Caieiras tem tradição musical e vamos investir 

para que nossas crianças continuem esse legado; 

 

Empreendedorismo e mercado de trabalho 

 

Implementação de programas de empreendedorismo na Educação de Jovens e 

Adultos: emprego, mercado de trabalho, acesso ao ensino superior, inclusão 

sócio educacional; 

 

Educação na era digital 

 

Fortalecimento do uso da tecnologia educacional entrando na era digital 

inteligente, ampliação dos laboratórios de informática e aulas de robótica; 

 

Caieiras Bilíngue 

 

Os alunos do ensino fundamental, da rede municipal, passarão a ter aulas de 

Inglês. Ensino público com as oportunidades das escolas particulares; 

 

Novos espaços, cuidado com os que já temos 

 

Implantação de espaço para o atendimento educacional especializado; 

 

Construção de quadras esportivas nas Escolas de Ensino Fundamental; 

 

Reestruturação dos berçários; 

 

Construção e/ou ampliação de unidades escolares; 

 

Ampliação e continuidade dos projetos já realizados como Tibum, Defendendo 

a Igualdade, Sala de Recursos e Papo DV (para deficientes visuais); 

 

TV Educativa 

 

SAÚDE PARA TODOS 

 

Reestruturação de todos os serviços de Urgência e Emergência no Novo 

Pronto Socorro: 

 

Com a entrega da nova Unidade de Pronto Atendimento Municipal - UPAM - 

que será a nova porta de entrada para os atendimentos de Urgência e 

Emergência - Caieiras terá uma estrutura adequada e humanizada para 

atendimento adulto e infantil, com setor de emergência específico e leitos de 

observação separados em masculino, feminino e infantil; 



 

Mais médicos e atendimento 24 horas; 

 

Anexo de Internação 

 

Implantação de um anexo de internação com 10 leitos de enfermaria e dois 

leitos de semi-intensiva, para oferecer suporte e acolhimento adequado ao 

fluxo de regulação para serviços de alta complexidade, evitando sobrecarga 

nos leitos da UPAM quando existir a demora para oferecimento de vaga nos 

hospitais estaduais de referência; 

 

Conselho Gestor com participação popular 

 

Queremos assegurar a participação popular na gestão dos serviços de saúde 

com a implantação do Conselho Gestor que é um órgão composto por 

servidores e gestores da rede municipal de saúde, além de usuários das 

Unidades de Saúde. 

 

Ampliação da UBS da Vila Rosina e implantação de Farmácia no bairro 

 

A Vila Rosina, bairro bastante populoso, também terá sua UBS ampliada para 

garantia do atendimento da totalidade de sua população, bem como a 

implantação da farmácia municipal no bairro para facilitar o acesso dos 

moradores a mais de 350 medicamentos gratuitamente; 

 

Expansão do Programa Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem o objetivo de acompanhar o cidadão 

para prevenir doenças. A equipe é composta por médico, enfermeiro, auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os profissionais de saúde bucal, como o 

cirurgião-dentista; 

 

A cobertura atual da Atenção Primária do município é de 55%, mas com a 

implantação das 11 novas equipes, e a contratação de 150 novos profissionais, 

teremos o aumento da cobertura para 93,5% da população caieirense. A 

cobertura da Saúde Bucal passará de 24,69% para 63,19%; 

 

Implantação de Academias da Saúde 

 

Com a estratégia de promover práticas corporais e atividade física, além de 

ensinar sobre alimentação saudável e educação em saúde, serão criadas as 

Academias da Saúde nos bairros de Caieiras, com espaços dotados de 

infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados; 



 

VAN - Vigilância Alimentar e Nutricional nas UBS Pinheiros, Laranjeiras, 

Nova Era e CIAS 

 

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) nos serviços de saúde inclui a 

avaliação antropométrica (medição de peso e estatura) e do consumo alimentar 

apoiando gestores e profissionais de saúde no processo de organização e 

avaliação da atenção nutricional, permitindo que sejam observadas prioridades 

a partir do levantamento de indicadores de alimentação e nutrição da 

população assistida; 

 

Prontuário Eletrônico dos usuários do sistema de saúde 

 

Para alcançar a integralização das informações e dados dos pacientes SUS de 

Caieiras, será implantando o Prontuário Eletrônico, que visa a centralização, 

padronização e criação de banco de dados único de cada Cidadão que busca o 

atendimento nas unidades de saúde da cidade, e tem como principal intuito a 

unificação das informações relacionadas aos pacientes assim gerando um 

histórico de atendimentos, procedimentos e possibilitando a gestão e 

planejamento quanto às necessidades e condutas adequadas para cada 

cidadão; 

 

Telemedicina 

 

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) terão consultas virtuais nos 

postos de saúde. O Consultório Virtual é mais uma das estratégias para 

diminuir a propagação do novo coronavírus e levar assistência à população 

com mais segurança; 

 

A ferramenta online servirá para que os profissionais de saúde consigam fazer 

as teleconsultas, dando continuidade ao cuidado de pacientes com hipertensão 

e diabetes, entre outras condições crônicas, de forma ágil, cômoda e segura; 

 

Implantação do Programa Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola (PSE) vai integrar duas áreas importantes: a 

saúde e a educação. O PSE tem como objetivo propor ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde de crianças e jovens da rede pública de ensino; 

 

Criação do Complexo de Saúde de Especialidades 

 

Atendimento Médico de Especialidades - Oferta de especialidades médicas 

considerando aquelas que já são oferecidas na rede de saúde e a inclusão de 

novas especialidades; 

 



Equipe Multidisciplinar para garantir as linhas de cuidado em casos de 

pacientes obesos, renais crônicos, oncológicos, além de pessoas com 

deficiência ou com doenças crônicas não transmissíveis; 

 

Centro de diagnósticos: Exames laboratoriais, Raio-X, Endoscopia, Ultrassom, 

entre outros; 

 

Salas para procedimentos - Centro cirúrgico para pequenas cirurgias; 

 

Centro Odontológico e Laboratório de Prótese Dentária - Qualificar a oferta de 

serviços odontológicos e de próteses; 

 

Centro Especializado de Reabilitação Motora e Auditiva - CER - É um ponto de 

atenção ambulatorial especializado em reabilitação, diagnóstico e tratamento, 

colocando Caieiras como referência para a saúde da pessoa com deficiência 

auditiva, física, intelectual ou visual; 

 

Implantação do serviço de Hidroterapia no Centro de Reabilitação do Serpa; 

 

Formação e capacitação dos profissionais de saúde; 

 

Educação Permanente - formação e o desenvolvimento permanente dos 

profissionais e trabalhadores da área da saúde; 

 

Práticas Integrativas Complementares (PICS) - Capacitar profissionais para 

tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos 

tradicionais, voltados para prevenir doenças como depressão e hipertensão. 

 

Ouvidoria da Saúde - A Ouvidoria da Saúde Municipal será o setor responsável 

por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais 

manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Melhor em Casa 

 

Caieiras terá o Programa “Melhor em Casa”, um serviço indicado para pessoas 

que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da 

casa para chegar até uma unidade de saúde. A atenção domiciliar quer levar 

ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando 

hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de 

estar no aconchego do lar. O atendimento é realizado por equipes 

multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em 

enfermagem e fisioterapeuta ou assistente social, mas outros profissionais 



como fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta 

ocupacional e farmacêutico poderão compor as equipes de apoio; 

 

CULTURA 

 

Cultura e resgate da nossa história 

 

Proporcionar cultura de qualidade também é alimentar de conhecimento a 

população; 

 

Caieiras tem avançado na área. Além de ampliar a utilização do nosso teatro, 

de realizar cursos em vários bairros da cidade, projetos inovadores têm trazido 

o resgate da história das famílias caieirenses; 

 

O Memorial Histórico e Cultural de Caieiras cada vez mais completo 

 

Nós realizamos um grande trabalho de pesquisa histórica e fotográfica, que 

possibilitou a criação do acervo que estará exposto no Memorial Histórico e 

Cultural de Caieiras. O Memorial é o resgate da história das famílias e das 

tradições caieirenses; 

 

E tem muito mais a ser feito! Nossa história de pioneirismo é rica e ainda 

existem muitos capítulos a serem contados. Além disso, nosso Memorial será 

palco de exposições de interesse nacional, assim que a pandemia permitir. 

Outro ponto importante será a interligação do nosso Memorial com o acervo do 

Museu do Imigrante, em São Paulo, facilitando a busca das histórias familiares 

pelos caieirenses; 

 

Cursos e formação artística 

 

Além dos inúmeros cursos já disponibilizados para a população, por intermédio 

da EMAC - a Escola Municipal de Artes de Caieiras - como ballet, canto, dança 

de rua e de salão, dança do ventre, teatro, teclado, violão, entre outros, vamos 

ampliar a oferta de vagas para mais bairros, facilitando o acesso, além de levar 

circuitos artísticos e culturais para as Praças da Família. Outra ação relevante 

será o investimento em programas que formem os novos profissionais de 

cultura. 

 

Plano Municipal de Cultura 

 

A criação do plano municipal organizará metas a serem atingidas e as 

diretrizes da área cultural em nossa cidade. Isto pontua a criação efetiva de 

uma política municipal de proteção e valorização dos conhecimentos e 

expressões da cultura e das tradições caieirenses. Além disso, esta 



organização facilitará a busca de recursos estaduais e federais e a implantação 

de novos projetos; 

 

Preservação e modernização dos equipamentos de cultura 

 

Além de preservar os nossos equipamentos, também vamos investir em 

reformas que adequem e ampliem espaços como o CECIN - Centro 

Educacional e Cultural Isaura Neves - e o Centro de Eventos Ícaro DTO, que 

estará integrado ao Ecoparque de Caieiras. 

 

Caieiras cuida do patrimônio histórico 

 

Uma história rica e de pioneirismo, como a nossa, precisa ser cuidada. Para 

isso, vamos restaurar e revitalizar patrimônios importantes como a Igreja São 

José e a Igreja do Rosário, os fornos de cal e o prédio do antigo armazém da 

Melhoramentos (hoje sede da nossa Orquestra). Tudo isso, além de garantir a 

preservação de nossa história, também proporcionará o fomento do turismo 

histórico; 

 

Circuitos artísticos nas Praças 

 

A arte não pode ficar só no Centro. Para isso, estenderemos as atividades 

artísticas, apresentações e projetos também para os bairros. 

 

TURISMO 

 

Mais turismo, mais empregos 

 

Caieiras já foi incluída, oficialmente, na Rota de Negócios e Cultura, 

reconhecida pela sua potencialidade em diversas modalidades turísticas.  

A cidade também faz parte do Mapa Estadual do Turismo, do Circuito entre 

Serras e Águas e da Rota Cervejeira do Estado de SP. Mas, queremos mais! 

Entendemos que investir no desenvolvimento do turismo é, também, garantir a 

geração de empregos nesta área; 

 

Novas ações para abrir nossa cidade para turistas de todo o Brasil 

 

Dentre as ações que estão prontas para serem iniciadas estão o projeto 

“Turismo da Fé” que pretende fazer uma peregrinação guiada entre pontos 

religiosos da cidade, como o Santuário de Schoenstatt de Caieiras (Mãe 

Rainha) e o Projeto “Viva Caieiras” que proporcionará um city tour, aos finais 

de semana, com roteiros ponto a ponto, do Ecoparque ao Mirante do Cristo; 

 



Além disso, o Ecoparque deverá receber ações e eventos esportivos e culturais 

que garantam o interesse de público de todo o estado de São Paulo; 

 

VIDA SAUDÁVEL COM A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES DE 

LAZER 

 

Ciclofaixas 

 

A utilização de meios de transporte que não poluem é realidade em países da 

Europa; 

 

Caieiras já entende a necessidade de estimular a utilização das bicicletas e, 

para isso, pretende criar um espaço exclusivo para ciclistas realizarem seus 

deslocamentos diários ou para a prática da modalidade com mais segurança 

em um espaço preparado e sinalizado adequadamente para tal; 

 

Virada Esportiva 

 

Ampliação do Projeto da Virada Esportiva atingindo um número maior de 

modalidades bem como de participantes e núcleos beneficiados com o projeto; 

 

Times de futebol, voleibol e basquete profissionais 

 

Trazer o Futebol de forma profissional para Caieiras aumentando a visibilidade 

da nossa cidade com disputa de jogos profissionais; 

 

Esportes Paralímpicos, Caieiras para todos 

 

Implantação de modalidades paralímpicas em nossa cidade; 

 

Olimpíada Municipal 

 

Caieiras fará a integração de todos os alunos da rede municipal de educação 

por meio do esporte com a criação da Olimpíada Municipal; 

 

Academia Municipal: investir nos atletas, profissionalizar o esporte 

 

Os atletas precisam ter um espaço adequado para se prepararem antes das 

competições e dos treinos práticos. Pensando nisso, já está em projeto a 

construção da Academia Municipal para os atletas da Secretaria de Esporte; 

 

 

 

 



Atividades no abrigo municipal 

 

Nossos jovens e crianças do abrigo terão a oportunidade de praticar atividades 

esportivas e recreativas; 

 

Ruas de Lazer 

 

Ampliação e manutenção do projeto Rua de Lazer levando um dia de 

atividades esportivas, educativas e lúdicas para as crianças dos bairros; 

 

Ampliação e descentralização de atividades esportivas 

 

Pilates, Hidroginástica e Natação; 

 

Implantação do núcleo de esportes radicais e novas modalidades para a 

prática no Ecoparque 

 

Canoagem, Stand Up Paddle, Triatlo, Automodelismo, Motocross e a nova 

Tirolesa; 

 

Festival do Trabalhador 

 

Ampliação do Projeto Festival do Trabalhador, aumentando a quantidade de 

modalidades atendidas e levando as atividades esportivas para os bairros; 

 

Construção de novas quadras poliesportivas nos bairros 

 

Calcárea, Santa Inês e Jardim Marcelino; 

 

Aulas Online 

 

Com a chegada da pandemia a Secretaria de Esportes adaptou suas 

atividades para continuar atendendo o cidadão caieirense. Para isso, criou um 

canal na plataforma do YouTube oferecendo aulas on-line. Mesmo depois da 

vacina, vamos manter este canal aberto e ampliar as atividades ali propostas. 

 

Implantação de área de lazer na Vila Rosina 

 

JUVENTUDE 

 

Juventude participa ativamente da política 

 

Caieiras inovará com a criação da Coordenadoria Especial de Juventude, a 

CeJuve. O objetivo deste órgão é aproximar a juventude de Caieiras das 



decisões políticas da cidade, ouvindo a opinião dos jovens e trazendo as suas 

experiências para as decisões que influenciarão seu futuro, ampliando o que 

hoje é feito no Núcleo da Juventude; 

 

Queremos, ainda, com a construção da Casa da Juventude, garantir aos jovens 

o acesso à cidadania, onde poderão ser oferecidos os cursinhos preparatórios, 

auxílio psicológico, palestras e jogos; 

 

PROTEÇÃO ANIMAL 

 

A Prefeitura de Caieiras tem trabalhado para promover ações de proteção e 

defesa animal. Além de programas que visam educar e orientar crianças e 

jovens sobre maus-tratos, algumas ações buscam proteger a saúde de animais 

e da população caieirense. A parceria com a Comissão de Defesa do Direito 

dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, para o projeto “Compaixão 

Animal” já é realidade. Além disso, Caieiras foi a única cidade da região 

cogitada para participar do 2º prêmio “Cidade Amiga dos Animais - melhores 

práticas de manejo humanitário de cães e gatos”, da World Animal Protection. 

 

Canil Municipal administrado por quem entende 

 

Caieiras já contava com um canil municipal que, no entanto, estava 

subaproveitado; 

 

Agora, a SOPRAC (Sociedade de Proteção Animal de Caieiras) assumiu a 

administração do local e garantiu qualidade de vida para os animais resgatados 

de maus-tratos, ali recolhidos. Hoje eles são cuidados, adestrados e 

encaminhados para uma nova vida quando adotados pelas famílias 

caieirenses. O novo projeto é a construção e instalação de sede própria em 

área do Parque Araucária; 

 

Compaixão Animal nas escolas municipais 

 

O projeto de educação, voltado à compaixão animal, começou a ser 

desenvolvido em 2019. A ação é uma força-tarefa que une as secretarias de 

Educação, Saúde e Meio Ambiente, além da parceria com a Comissão de 

Defesa do Direito dos Animais da 150ª Subseção da OAB/SP. Esta é uma 

iniciativa que adequa o tema de compaixão animal às matérias curriculares e 

se inspira em projetos de sucesso implantados na Índia e na Espanha; 

 

Saúde dos humanos + Saúde dos animais = Saúde Única 

 

Uma iniciativa pioneira em toda a região será a utilização dos 150 novos 

agentes de saúde, contratados pela prefeitura, para, também, catalogar os 



animais e monitorar a saúde dos mesmos. Esta é uma ação conhecida como 

Saúde Única que trata da integração entre a saúde dos animais, a saúde 

humana, além do meio ambiente. A prevenção de doenças nos animais 

também protege a saúde dos humanos; 

 

Ampliação do programa de castração 

 

Com o trabalho dos novos agentes de saúde, a Prefeitura de Caieiras terá 

maior facilidade para detectar os animais ainda não castrados e encaminhá-los 

para a castração. Já ultrapassamos o número de 11 mil animais protegidos de 

doenças e crias indesejadas, mas faremos ainda mais; 

 

A nossa UBS PET 

 

A escolha do terreno e o estudo das atividades que serão abrangidas já foram 

feitos e Caieiras deve ter sua UBS PET em breve. A unidade servirá como uma 

UBS veterinária, promovendo a prevenção. Também orientará sobre 

vacinação, vermifugação e castração. 

 

SOS PET 

 

Avançamos, mas não podemos esquecer que ainda existem animais de rua.; 

 

Estes cães e gatos estão expostos a sofrer atropelamentos, acidentes e 

ataques de outros animais. Além disso, também existem denúncias de maus-

tratos que precisam ser atendidas com urgência. Por isso, será criado o SOS 

PET, veículo exclusivo para o resgate desses animais em situação de risco; 

 

Espaço Quatro Patas no Ecoparque 

 

O Ecoparque será para todos os caieirenses, inclusive para os pets. 

Construiremos um espaço especial para nossos amigos de quatro patas, 

cercado e com bebedouros e brinquedos. 

 

EMPREGO PARA O CAIEIRENSE E ECONOMIA DESENVOLVIDA 

 

Espaço de Trabalho Compartilhado 

 

Criação do ambiente de Trabalho Compartilhado, em prédio já cedido pela 

Melhoramentos, para uso de pequenos empresários e jovens empreendedores. 

Incentivo para a atração de novas empresas 

 

Vamos criar leis que incentivem a instalação de novas empresas em Caieiras; 

 



Mais empregos e mais impostos para serem investidos na cidade; 

 

Fórum Anual do Empreendedor 

 

Ciclo de palestras com especialistas para orientar e treinar os novos 

empreendedores no município; 

 

Programa Emprego Perto 

 

Nós temos um grande número de trabalhadores que ainda são obrigados a se 

deslocar para outros municípios em busca de emprego. Por isso, vamos 

trabalhar para oferecer alternativas de trabalho no próprio município por meio 

do cadastramento de vagas em banco próprio e programas de qualificação com 

foco na demanda de vagas no município. 

 

Comitê municipal de micro e pequenas empresas 

 

Estabelecer, acompanhar e avaliar as políticas municipais de 

empreendedorismo, propondo as medidas para o desenvolvimento de seus 

princípios; 

 

Expansão dos Núcleos de Formação e Capacitação Profissional 

 

Com o sucesso dos núcleos já instalados, pelo qual já passaram mais de 12 mil 

alunos, a expansão é necessária para outros pontos da cidade. Serão criados 

os polos Calcárea e Santa Inês (voltado para a capacitação para o turismo) e 

novas parcerias com o setor privado e instituições de ensino, com o objetivo de 

trazer mais cursos profissionalizantes, ainda que sejam online até o final da 

pandemia; 

 

Programa Pró-Caieiras 

 

Programa de profissionalização do cidadão caieirense com os seguintes focos: 

 

Jovem: Pessoas em idade entre 14 a 24 anos que buscam entrar no mercado 

de trabalho ou que estão à procura de qualificação profissional; 

 

Recomeçar: Trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho por muito 

tempo ou que precisam de qualificação para recolocação profissional; 

Melhor Idade: Muitos idosos desejam ou precisam permanecer ativos no 

mercado de trabalho e a troca de experiência e conhecimento é essencial para 

isso; 

 

 



Qualificação do Funcionário Público 

 

Com base no novo perfil do funcionário público para atendimento da 

população, é necessária uma política de formação, para aprimorar e qualificar o 

servidor, com foco no treinamento e desenvolvimento de novas habilidades e 

conhecimentos; 

 

Projeto Gente Pra Frente 

 

Vamos aprimorar a Lei do Programa Bolsa-Auxílio Desemprego (Frente de 

Trabalho) incluindo um benefício Temporário por meio do Incentivo à conclusão 

do ensino médio e programas de incentivo aos seus descendentes com o 

objetivo de capacitar a geração futura; 

 

Auxílio Estudantil 

 

Alunos do ensino médio e superior serão incentivados a participar de projetos, 

aos finais de semana, nas áreas de esporte, cultura e desenvolvimento social 

e, em contrapartida, eles receberão uma bolsa-auxílio para complementar seus 

gastos com os estudos; 

 

Cuidado com aqueles que mais precisam 

 

NOVOS CENTROS DE ATENÇÃO SOCIAL 

 

Construção do Centro Dia da Criança e do Adolescente, no Jardim Nova Era, 

para a implantação de oficinas temáticas e socioeducativas que proporcionem 

o desenvolvimento pessoal, social e profissional da população infanto-juvenil; 

 

Construção da sede própria para o Serviço de Acolhimento Institucional de 

Crianças e Adolescentes, para aqueles que precisam ser retirados do ambiente 

familiar para sua própria segurança. Este serviço funciona desde 2018 e agora 

terá seu espaço próprio, especialmente projetado para as necessidades deste 

trabalho; 

 

Construção do Centro de Convivência do Idoso, nas Laranjeiras, para atender 

esta parcela da população que tem crescido com o aumento da qualidade de 

vida em nossa cidade; 

 

Espaço Social na Calcárea 

 

A Calcárea, embora fique mais próxima de Cajamar, é um bairro que pertence 

a Caieiras. Nos últimos anos, demos uma atenção especial ao bairro, levando 

aos moradores uma série de serviços; 



 

Por ser um bairro com muitas carências, é preciso aproximar ainda mais o 

serviço social de quem ali vive. Já temos o projeto e vamos construir um 

Espaço Social para auxiliar os moradores que necessitam; 

 

PROTEÇÃO E CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 

 

Prefeitura como exemplo de respeito ao meio ambiente: 

 

Em um projeto inovador, Caieiras terá o primeiro prédio público modelo com 

tecnologias limpas e renováveis. Além disso, vamos utilizar tecnologias limpas 

e renováveis nos novos prédios públicos municipais e, progressivamente, nos 

antigos; 

 

Implantação de Horta Urbana nos bairros 

 

Respeito também se ensina 

 

Elaborar e implantar um Plano de Educação Ambiental e desenvolver um 

programa permanente de educação ambiental;  

 

Sistema Público de Informações Ambientais em parceria com a Defesa 

Civil 

 

Com a implantação de um sistema de informações ambientais, a Prefeitura terá 

maior agilidade para fazer previsões e tomar decisões antecipadas; 

 

Usar água sem desperdício 

 

Estimular em grandes consumidores de água, como indústrias, comércio, 

condomínios residenciais e obras da construção civil, a utilização de água de 

reuso. E incentivar o aproveitamento de água de chuva em imóveis residenciais 

e comerciais; 

 

Drenagem e Desassoreamento 

 

Melhorar a drenagem e ampliar os investimentos para reduzir os pontos de 

alagamento e, além disso, desenvolver ações para ampliar as áreas 

permeáveis e aumentar o escoamento de águas, além de promover a limpeza 

constante de rios e córregos; 

 

Reciclagem em toda a cidade 

 



Ampliando as iniciativas que já existem, vamos implantar uma política 

municipal de reciclagem e aumentar a rede de locais para entrega voluntária de 

resíduos recicláveis; 

 

Lixo também é fonte de renda 

 

A nossa cooperativa de reciclagem passará a atuar com pneus, lâmpadas, 

eletroeletrônicos, isopor, pilhas e baterias e óleo de cozinha. Mais renda e mais 

corresponsabilidade social; 

 

Fiscalizar para proteger 

 

A Secretaria do Meio Ambiente vai continuar a agir de maneira integrada com o 

Estado na fiscalização ambiental de loteamentos e núcleos irregulares. Além 

disso, criaremos um canal direto com o Meio Ambiente para denúncias e 

sugestões; 

 

Caieiras cada vez mais verde 

 

A nossa cidade tem uma rica flora e é privilegiada por ter grandes áreas 

verdes, mas ainda podemos investir nisso e ampliar a arborização com o 

plantio de mudas de árvores em toda a área urbana. Para isso ampliará as 

ações do Viveiro Municipal para o Parque Araucária, com a produção de 

mudas nativas e a utilização do picador de galhos para minimizar o volume das 

podas; 

 

Proteção dos nossos animais silvestres 

 

A administração Gersinho/Adriano apoia projetos e associações que tem 

trabalhado no resgate de animais silvestres feridos ou perdidos, tratamento e 

reinserção no habitat. A parceria com ONGs e fundações vai continuar para a 

proteção de nossa rica fauna silvestre; 

 

CAIEIRAS AINDA MAIS SEGURA 

 

Trabalhamos para que Caieiras pudesse alcançar a honra de ser uma das 

cidades mais seguras da Grande São Paulo. Mas o trabalho vai continuar com 

ações inovadoras, além de investimentos e qualificação para a nossa Guarda 

Municipal que continuará a atuar de forma integrada com a polícias civil e 

militar e com a sociedade civil; 

 

 

 

 



Ampliar e aperfeiçoar programas que já deram certo 

 

A ronda escolar (Anjos da Guarda) aumentou a segurança da comunidade 

escolar e vai continuar, assim como a presença de um guarda civil em cada 

uma das unidades escolares de Caieiras, com o Programa Escola Segura; 

 

Sistema de monitoramento: Ampliar o sistema de monitoramento das 

principais vias e equipamentos públicos para prevenir e inibir a violência 

urbana, além de aprimorar o sistema de Muralha Eletrônica; 

 

Campanhas de combate a violência: promover campanhas educativas de 

combate a violência, e ao consumo e comércio ilícito de drogas; 

 

Policiamento Comunitário: Intensificar o policiamento preventivo nos bairros 

e centros comerciais da cidade; 

 

Aumentaremos o efetivo da GCM com a finalização das últimas etapas do 

Concurso Público que garantirá a contratação de 70 novos profissionais, com o 

maior aumento de efetivo da história da nossa Guarda; 

 

Nova Delegacia: Entrega do Distrito Policial de Laranjeiras 

 

Caieiras cresceu e é preciso que a segurança seja descentralizada para 

facilitar o serviço dos agentes de segurança. O Distrito Policial de Laranjeiras 

será entregue e disponibilizado para garantir a segurança de toda aquela 

região; 

 

Criação da 1º Divisão Ambiental da GCM na Estrada de Santa Inês 

 

Caieiras é uma cidade privilegiada pela variedade de sua fauna e flora. Um 

pequeno oásis vizinho à capital do nosso Estado. Para conseguirmos manter 

este privilégio, investiremos na fiscalização das ações que possam prejudicar 

nosso meio ambiente, com a criação de uma divisão ambiental da GCM na 

Serra da Cantareira; 

 

Ecoparque: Lazer de mãos dadas com segurança 

 

Uma área de lazer, turismo e contato com a natureza não pode ter sucesso se 

a segurança dos frequentadores não estiver garantida. Além da Base da GCM, 

o Ecoparque também contará com uma divisão de fiscalização com bicicletas e 

o trabalho de escoteiros auxiliando os usuários; 

 

 

 



Investir na Defesa Civil também é dar mais segurança ao caieirense 

 

A Defesa Civil garante a assistência à população nas situações de emergência 

ou de estados de calamidade pública. Para tanto, finalizaremos o mapeamento 

das áreas de risco existentes no município para garantir mais precisão no 

monitoramento e rapidez nas ações, inclusive as preventivas, para a 

minimização de desastres; 

 

Investir nos profissionais da Defesa Civil 

 

Além do Centro de Formação de Socorristas, Caieiras também investirá na 

construção do Centro de Treinamento da Defesa Civil com Sistema de 

educação continuada; 

 

Divisão Especializada do SAUR 

 

SIV - Serviço Intermediário de Vida: Criação da divisão especializada do SAUR 

com enfermeiro a bordo para casos mais graves e serviço SAUR motorizado 

com utilização de motocicletas para atendimento de primeiro suporte; 

 

Bases descentralizadas do SAUR nas entradas dos bairros; 

 

Informatização do sistema e atendimento integrado da central do 192 no Centro 

de Monitoramento da GCM; 

 

Concurso público para aumento do efetivo do SAUR; 

 

TRANSPORTE E TRÂNSITO EFICIENTES 

 

A administração Gersinho/Adriano deu total atenção às obras de melhoria no 

trânsito em nossa cidade. Pequenas alterações, como a construção de 

rotatórias, estudo de desvios de tráfego e instalação de sinalização ajudaram 

os munícipes e motoristas e facilitaram o fluxo de veículos em toda Caieiras. 

Este tipo de ação inteligente vai continuar, para Caieiras não parar. 

 

Criação de mais vias perimetrais para melhorar o trânsito no acesso à 

Franco da Rocha 

 

Entregaremos a Avenida “Salvador da Pátria”, via que facilitará o acesso ao 

município vizinho, desafogando o trânsito, mas ainda vamos investir em novas 

vias perimetrais; 

 

Construção de corredores urbanos interligando os bairros e facilitando o 

acesso e o trânsito na cidade; 



Morro Grande a Laranjeiras “Av. Ver. Paulo do Carmo Monteiro” 

 

A primeira fase da obra de interligação da rua Bento Ferreira da Silva, no Morro 

Grande, com a Avenida Pauliceia, em Laranjeiras, está quase finalizada. A 

segunda etapa, já com recursos garantidos, concluirá esta obra que facilitará a 

mobilidade dos munícipes entre os bairros Laranjeiras e Morro Grande, 

reduzindo o tempo de trajeto entre esses dois pontos da cidade, desviando o 

grande fluxo de veículos da Avenida Paulicéia, uma das maiores queixas dos 

moradores da Laranjeiras; 

 

Trânsito também se aprende na escola 

 

A segurança no trânsito não deve ser limitada às ações dos motoristas, mas 

também dos pedestres. Os nossos alunos aprenderão educação para o trânsito 

com a introdução do tema nos conteúdos curriculares e participando de 

orientações na nova Cidade Mirim do Trânsito; 

 

Além de educar, também vamos priorizar a mobilidade e acessibilidade das 

pessoas considerando os usuários mais frágeis do trânsito, como: crianças, 

idosos e pessoas com deficiência; 

 

Bolsão de Estacionamento para veículos e bicicletas 

 

Milhares de trabalhadores caieirenses trabalham em outras cidades e 

enfrentam dificuldades em encontrar um local seguro e próximo à estação para 

deixar seu veículo; 

 

Com a implantação do bolsão de estacionamento, embaixo do viaduto, esse 

problema será solucionado e essas pessoas não vão mais precisar se 

preocupar e nem andar muito para chegar ao carro quando retornarem do 

trabalho; 

 

Novo modelo de Transporte Público 

 

O próximo ano será o marco na criação de um novo modelo de transporte 

público por meio da realização da licitação da concessão do serviço de ônibus 

urbano, uma vez que o contrato atual chegará ao fim; 

 

Queremos, dessa maneira, assegurar a ampliação da frota de ônibus em 

operação e  intensificar estudos que possibilitem uma readequação ou 

diminuição das tarifas; 

 

Estimular a integração do transporte público com o transporte individual e os 

meios não motorizados; 



Garantir o acesso do transporte coletivo e de veículos de serviço às áreas 

ocupadas por população de baixa renda; 

 

Implantar e melhorar os abrigos já existentes, junto aos pontos de paradas de 

embarque e desembarque do transporte coletivo urbano, buscando 

proporcionar aos usuários mais conforto, segurança e informação; 

 

Implantar ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, estimulando o uso de bicicletas 

como meio de transporte; 

 

Promover análise da situação da área central e de corredores viários 

comerciais, principalmente, em relação ao uso das calçadas e às condições de 

estacionamento; 

 

Melhorar a fluidez e a segurança das ruas da cidade com a ações de 

pavimentação e recapeamento constantes; 

 

ACESSIBILIDADE: ATENÇÃO ESPECIAL COM DEFICIENTES FÍSICOS 

 

Plano geral de acessibilidade 

 

Central de Intermediação 

 

Vamos estabelecer parceria para fazer a intermediação na comunicação entre 

os funcionários públicos que não tiverem formação em libras e o público surdo-

mudo, garantindo seu acesso aos serviços oferecidos pela municipalidade. 

Além disso, capacitaremos um maior número de servidores para atendimento 

de deficientes auditivos e visuais; 

 

Caminhar com segurança 

 

Tratamento adequado das calçadas com implantação de rebaixamento de 

guias para garantir segurança nas caminhadas e acessibilidade para 

cadeirantes e portadores de necessidades especiais; 

 

Praça adaptada no Ecoparque 

 

Criação de uma praça para deficientes no Ecoparque, com brinquedos e 

equipamentos adaptados. 

 

 

 

 

 



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER 

 

Criação da Rede Mulher 

 

Acolher: Construção do Espaço Mulher, no Jardim Nova Era, para a realização 

de atividades específicas para mulheres (adolescentes, adultas e idosas) com 

o objetivo de prevenir e superar situações de violência doméstica e familiar; 

 

Proteger: O aplicativo SOS Mulher foi criado para aumentar a proteção das 

mulheres vítimas de violência facilitando o modo de realizarem as denúncias. 

Como reforço, vamos criar a Viatura “Maria da Penha” e o PAM (Posto de 

Atendimento à Mulher), com foco exclusivo no atendimento à mulher vítima de 

violência. A Viatura tem o objetivo de resgatar a mulher agredida e levá-la à 

Delegacia para fazer o registro da ocorrência, enquanto no PAM, ela e seus 

filhos - se for o caso - teriam acesso a apoio médico e psicológico; 

 

Qualificar: Muitas mulheres têm dificuldade em se qualificar e voltar ao 

mercado de trabalho. Para garantir o empoderamento da mulher caieirense, 

será criado um programa de emprego e recolocação com foco em mães 

solteiras, mulheres chefes de família e, também, para vítimas de violência 

doméstica à procura de qualificação e independência financeira; 

 

Cuidar: A área da saúde da mulher também é nossa preocupação. Será criado 

o novo Espaço da Mulher, com atendimento pré-natal de alto risco, exames de 

mamografia, USG de rotina, colposcopia e vulvoscopia, implantação e retirada 

de dispositivos intrauterinos (DIU/SIU), atendimento psicossocial continuado e 

de suporte que auxilia na superação da violência sofrida e no resgate da 

autoestima, autonomia e cidadania; 

 

HABITAÇÃO 

 

Realizando o sonho da casa própria 

 

Além do extenso trabalho para a regularização fundiária de centenas de 

imóveis de famílias caieirenses, através do Caieiras Legal, e da celebração do 

convênio para a construção de 376 unidades habitacionais do Programa Nossa 

Casa, na área do Residencial San Remo, em Laranjeiras, Caieiras ainda pode 

esperar a ampliação do trabalho que tem por objetivo garantir a casa própria 

aos nossos cidadãos; 

 

Além dos 10 núcleos que já estão aguardando em fase final para regularização 

fundiária, estão sendo estudadas novas áreas de Interesse Social e Específico 

para serem beneficiadas pelo programa; 

 



Além disso, pensando em novas habitações sociais, Caieiras garantiu a 

possibilidade de inscrição em mais duas áreas para serem contempladas pelo 

Programa Nossa Casa; 

 

RESPEITO E TOLERÂNCIA 

 

Espaço Ecumênico 

 

O respeito e a tolerância às diferenças são fatores primordiais para um bom 

convívio social. Vamos criar um espaço ecumênico para que todos possam 

frequentar e professar seu credo, sempre guardando o devido respeito ao 

próximo e à maneira como ele expressa a sua fé. 


