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PLANO DE GOVERNO 

SAÚDE 

1. Atenção Básica 

 Ampliar o horário de atendimento nas unidades básicas para promover o 

acesso a população trabalhadora; 

 Implantar a Estratégia de Saúde da Família como modelo ordenador da 

Atenção Básica; 

 Recompor todas as equipes de saúde, garantindo médicos, enfermeiros 

em todas unidades de atenção básica; 

 Garantir o funcionamento de Farmácias em todas UBS; 

 Melhorar a ambiência e estruturas das UBS; 

 Construção da UBS Jardim Vitória; 

 Implantar o atendimento móvel em saúde através de “Carreta”, para 

garantir a atendimento a locais de difícil acesso; 

 Implantar nas unidades básicas assistência odontológica; 

 Implantar o PSE – Programa Saúde na Escola; 

 Implantar o Prontuário Eletrônico e o cartão unificado de saúde; 

 Implantar o EMAD – Equipe de atendimento Domiciliar (Melhor em Casa). 

2. Atenção Especializada e farmacêutica 

 Ampliar a oferta de exames especializados para evitar o deslocamento 

dos munícipes, ou seja, implantar o FILA ZERO; 

 Contratação de Médicos especialista para estruturar o CEM – Centro 

de Especialidades Médicas; 

 Criação da “Casa da Mulher”, com ginecologista e serviços 

especializados, como ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, 

mamografia, Papanicolau, ultrassom obstétrico, ultrassom morfológico 

e acompanhamento de pré-natal de alto risco; 

 Implantar o projeto “Construindo Sorrisos”, através da construção e 

habilitação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas; 

 Estruturar Centro de Referência em Reabilitação Física, Motora e 

Cognitiva se articulando com a rede Lucy Montoro; 

 Implantar Núcleo de Atendimento a Violências; 
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 Implantar o Ambulatório de Saúde Mental Infantil; 

 Implantar CAPS-AD; 

 Implantação dos laboratórios de análises clínicas nos bairros do “Vera 

Tereza” e “Laranjeiras”; 

 Entrega de remédios controlados e de uso continuo em casa. 

3. Atenção urgência e emergência e hospitalar 

 Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

24h por dia, com equipes de profissionais de saúde, médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas para atender as 

urgências e emergências; 

 Garantir transporte sanitário efetivo para população de modo a atender 

todos os bairros; 

 Implantação de farmácia 24 horas no PS; 

 Abertura de uma UPA nas Laranjeiras 24 horas; 

  Construção do pronto Atendimento no Jardim Eucaliptos; 

 Construção do Hospital Municipal. 

4. Vigilância em Saúde e Zoonoses 

 Criar o Cargo de ACE - Agentes de Controle de Endemias para atuar 

continuamente nas ações de prevenção a Dengue e outras endemias; 

 Criar a Divisão de Zoonoses e Proteção animal; 

 Criar o Código Sanitário Municipal; 

 Implementar o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil; 

 Implantar sala de vacinas em todas UBS e garantir as coberturas 

vacinais acima de 95%(noventa e cinco por cento); 

 Criação do programa “Bicho Legal”, que visa estabelecer parceria 

entre o canil municipal e associações de proteção e defesa dos 

animais para realizar castração, assistência veterinária e doação de 

animais abandonados, maltratados e doentes; 

 Ampliação do canil municipal com o centro de atendimento veterinário 

e programa de castração; 

 Incentivar a regularização de ONG´s e grupos de proteção animal. 
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EDUCAÇÂO 

Professor valorizado é investimento em educação! 

• Reestruturação do plano de carreira dos profissionais da educação; 

• Rever o piso salarial dos profissionais que atuam na educação; 

• Criação do Programa “Para além da Escola”, aumentando a carga horária das 

crianças pós turno com as atividades extracurriculares utilizando os diversos 

espaços públicos, tais como ginásios, praças, teatro, entre outros; 

• Fortalecer o uso de tecnologias nas Escolas Municipais, firmando parcerias 

com o MEC e FNDE. 

• Criar fóruns de debates com professores e gestores da rede educacional, a fim 

de lhes dar voz para melhorar a atuação na rede municipal de ensino. 

• Acabar com as indicações de diretores e coordenadores e abrir concurso 

público para as vagas; 

• Criação do Prêmio de Valorização e incentivo aos profissionais da Educação; 

Educação infantil 

• Creches com jornada integral para crianças até 3 anos e 12 meses: Para isso 

serão desenvolvidos projetos e convênios com creches particulares para garantir 

uma jornada integral.  

Educação Inclusiva 

• Aquisição de veículos adaptados para transportar alunos cadeirantes e 

pessoas com Necessidade Especial: física, auditiva, visual, motora ou 

intelectual. 

• Censo Municipal PCD para levantamento do quantitativo das Pessoas com 

Necessidade Especial. 

•. Firmar convênio com instituições que tratem de ABDIM, (Associação Brasileira 

de Distrofia Muscular)  
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 Merenda Escolar e alimentação 

• Garantir refeições e merenda escolar de qualidade na rede municipal, com 

cardápio elaborado por uma equipe de nutricionistas. Será criado uma 

plataforma digital para informar os pais sobre a alimentação semanal; 

• Criar um Programa de auxílio aos professores e funcionários da rede de 

educação, com relação a alimentação nas escolas. 

• Criação do Programa “Auxílio Alimentar ” para famílias em vulnerabilidade 

social; 

Saúde nas escolas 

• Acompanhamento pediátrico, oftalmológico e odontológico em todas as escolas 

da rede municipal. 

• Implantar nas escolas “auxiliares de enfermagem” que deverão atuar no horário 

escolar, em espaço adequado para atendimento das crianças. 

Uniformes e Materiais Escolares 

• Serão fornecidos uniformes escolares de inverno e verão para as crianças 

matriculadas na rede municipal; 

• Também será fornecido kit de material escolar completo com mochila para 

todas as crianças matriculadas na rede municipal. 

Transporte escolar 

• Garantir Transporte Escolar para Rede Municipal de Educação. 

• Criação do Programa Passe Livre para a Rede Municipal de Educação. 

 Implantação do sistema de monitoramento do transporte escolar para as 

crianças do ensino fundamental, garantido que os pais saibam onde seu filho 

está durante o percurso. 

TRANSPORTE  
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• Em 2021 haverá a nova licitação do Sistema de Transporte Urbano de Caieiras, 

onde será possível construir um novo modelo atualizado. Garantindo ao cidadão 

Caieirense a participação na construção deste novo modelo que deverá conter: 

 Veículos climatizados que detenham sistema de carregamento USB e 

criação de linhas rápidas e eficientes para atender todos os munícipes.  

 Integração Municipal: Pagando uma única tarifa o passageiro pode 

realizar diversas integrações de ônibus no intervalo de 2 horas nos dias 

de semana e 4 horas aos finais de semana; 

 Viabilizar novas linhas de ônibus municipais e intermunicipais, bem como 

alinhar o horário conforme o último trem da CPTM para que se atenda a 

demanda de todos os bairros; 

 Reduzir o tempo de espera para até 15 minutos entre um carro e outro; 

 Discutir junto a população dos itinerários de algumas linhas. 

• Promover estudos e esforços para a redução do preço da tarifa do transporte 

municipal;  

• Integração com a CPTM: Trabalharemos em parceria com o Governo do Estado 

para conquistar a tão sonhada integração com o trem e metrô; 

• Construção de um novo terminal rodoviário no Portal das Laranjeiras com 

integração na rua Cardeal contendo: 

 Wi-fi; 

 Sanitários; 

 Praça integrada; 

 Monitoramento. 

• Novas e mais confortáveis coberturas de ônibus em todos os bairros de 

Caieiras, com Wi-fi, monitoramento remoto e iluminação no entorno; 

• Melhorar e implantar sinalização vertical e horizontal em toda a cidade; 

• Criar um sistema de cadastramento digital das ruas por onde os munícipes 

possam escanear QR Code para identificarem o local que se encontram e criar 

uma rota para o seu destino; 
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• • Implantar ciclofaixas e ciclovias nas avenidas principais, além de um 

bicicletário na estação ferroviária. 

MOBILIDADE URBANA 

• Criar um sistema de contestação de multa, no qual o cidadão possa verificar as 

provas e se defender solicitando o cancelamento de registro;  

• Reavaliar radares em excesso em nossa região, permanecendo apenas os que 

tenham o objetivo de diminuir acidentes de trânsito ou reforçar o monitoramento; 

• Construir e revitalizar calçadas com acessibilidade para pessoas com 

Necessidade Especiais: física ou visual;  

• Criação de passarelas em zonas com risco de atropelamento, principalmente 

nas entradas dos bairros onde não tenha outro meio de travessia. 

• Criar vaga gratuita da zona azul em frente ao pronto socorro, delegacia, velório 

e outras áreas de interesse social; 

• Revitalização do Centro da Cidade, por meio do Programa “Caieiras Sem fio”, 

enterrando toda fiação aérea, para alongar as vias centrais da cidade; 

• Revitalização da Avenida Paulicéia, por meio do Programa “Caieiras Sem fio”, 

enterrando toda fiação aérea, para alongar as vias centrais do bairro; 

• Criação do Projeto “Abriu, fechou”, no qual o cidadão possa informar a 

Prefeitura por meio de um aplicativo, ruas da cidade que precisam de um 

recapeamento ou operação tapa buraco. 

• Ouvir o CONCID (Conselho da Cidade) nas questões de mobilidade urbana e 

empreendimento privado, a fim de garantir a participação popular nas decisões 

de mobilidade.   

SEGURANÇA 

Projeto “Portais de Segurança”: 

• Serão instalados Portais nas 4 principais vias de acesso à cidade: 
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 Saída Jundiaí (Espetão); 

 Saída Mairiporã – SP (Alpes); 

 Saída São Paulo (Vila Rosina); 

 Saída Rodoanel (Laranjeiras); 

• Base de apoio da GCM com plantão 24 horas e equipados com viatura, nos 

seguintes bairros:  

 Vila dos Pinheiros; 

 Jardim dos Eucaliptos 

 Jardim Nova Era/Esperança e Novos Rumos; 

 Laranjeiras; 

 Vila Rosina; 

 Serpa. 

• Buscar junto a Secretaria de Segurança Pública a possibilidade da Delegacia 

aberta 24 horas:  equipada com viaturas e policiais treinados para atender 

ocorrências a qualquer momento. 

• Equiparar a Guarda e interligar com as Polícias Civil e Militar com rádio, coletes 

e fardamento. 

• Buscar firmar Convênio com o Governo do Estado para criação do Núcleo de 

Proteção da Mulher e Idoso; 

• Implantação do Programa “Patrulha de Ronda Escolar”, para garantir a 

segurança dos alunos nas escolas da rede municipal, estadual e particular; 

• Aumentar o efetivo da Guarda Municipal. 

ESPORTE E LAZER 

• Programa Saúde na Praça: Com orientação profissional de atividades físicas 

abertas ao público;  

• Construção de pistas de skate nos bairros; 

• Construção de ginásios poliesportivo nos bairros Santa Inês e Jardim Vitória; 

• Projeto Bocha e Malha nos bairros; 
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• Implantar escolinhas esportivas nos bairros, que ofereçam: futebol, 

basquetebol, voleibol, handebol, natação, ginástica artística, artes marciais, 

atletismo e outros; 

• Criar o “Centro de Iniciação Esportiva” para revelação de novos talentos; 

• Firmar convênio com os Clubes e Escolinhas de futebol nos campos de 

concessão da Prefeitura; 

•   Incentivo aos atletas Caieirenses de todas as modalidades; 

• Reorganizar o atendimento visando ampliação de números de vagas para 

atender novos alunos de natação e hidroginástica. 

• Reformas, melhorias e iluminação dos campos a seguir: 

Saful Portal das Laranjeiras: 

 Implantar pista de atletismo; 

 Revitalizar o campo para que a comunidade possa usufruir; 

 Área de lazer; 

 Arquibancada; 

 Revitalizar a ala social. 

Clube Nacional – Portal das Laranjeiras: 

 Campo de Grama Sintética 

 Cobertura da arquibancada 

 

Campo do Morro Grande: 

 Projeto de um mini centro esportivo para atender a população do bairro 

contendo:  

 Pista de cooper, playground para as crianças e piscina; 

 Campo de Grama Sintética 

 Término da construção da quadra 

 Área de lazer para as crianças 

Campo do Grêmio Rosina: 
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 Campo de Grama Sintética 

 Pista de Atletismo 

 Área de lazer para as crianças com brinquedos infantis 

 Reforma dos vestiários 

Vila dos Pinheiros: 

 Campo de Grama Sintética 

 Pista de Atletismo 

 Piscina 

 Pista de cooper 

 Área de lazer para as crianças 

Jardim São Francisco:  

 Campo de Grama Sintética 

 Área de lazer para as crianças 

 Campo de Bocha e Malha 

 Reforma do ginásio de esportes 

• Promover jogos estudantis e retomar os jogos regionais; 

• Oferecer transporte e alimentação a atletas que participem de jogos regionais 

ou estejam em fase de teste em clubes profissionais. 

• Projeto Direcionado as modalidades esportivas voltadas a pessoas com 

Deficiências. 

 CULTURA 

• Construção da Fábrica de Cultura Municipal, no antigo prédio da 

Melhoramentos, próximo a estação da CPTM;  

• Construção da Biblioteca Municipal; 

• Criação da Virada Cultural; 

• Criação da “Feira Cultural” para que artesãos e artistas Caieirenses dos mais 

variados seguimentos produtivos e artísticos possam realizar mostras e oferecer 

seus produtos/serviços;  
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• Criação da “Feira Inclusiva” destinada às pessoas com deficiência; 

• Abertura da trilha ecológica junto ao Parque Estadual do Juquery; 

• Incentivar e apoiar festas tradicionais de nossa região; 

• Organização de um Centro de Eventos para recepcionar as festas tradicionais 

de nossa cidade; 

• Revitalização do Cristo: Realizar obras de infraestrutura do Cristo Redentor 

para torná-lo mirante de visitação, com playground e lanchonete; 

• Investir na formação cultural e na pluralidade religiosa, promovendo diferentes 

linguagens artísticas, como: rock, hip-hop, pagode, sertanejo, rap, funk, samba, 

entre outros; 

• Aumentar as vagas e as modalidades das oficinas culturais oferecidas na 

cidade; 

• Cultura itinerante: levar a cultura onde o povo está, utilizando os espaços 

públicos para oferecer aulas de diferentes modalidades artísticas, como: ballet, 

pintura, música, dança, aulas de violão, guitarra, teatro, Capoeira, pilates, entre 

outros. 

MEIO AMBIENTE 

• Combate às enchentes, executando obras de drenagem e criação de piscinões 

para captação de água; 

• Criação de cooperativas de coleta seletiva e ecopontos por toda a cidade; 

• Regularizar e incentivar, mediante parceria com o Poder Público, as 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 

• Revitalizar praças, parques e Avenidas do nosso Município; 

• Intensificar o paisagismo e jardinagem nos espaços públicos; 

• Ativação das estações de tratamento de esgoto; 

• Criação da “Patrulha Ambiental”, atrelada à Guarda Civil Municipal; 



LAGOINHA & DR. CLÉBER – CAIEIRAS 

 

COLIGAÇÃO: CAIEIRAS DECENTE PARA NOSSA GENTE 
 

• Arborização e reflorestamento de áreas degradadas com plantas nativas; 

• Implantação de medidas para diminuir os odores e problemas ambientais 

causados pelo aterro sanitário; 

• Fiscalizar os aterros sanitários existentes afim de melhorar a qualidade 

ambiental dos munícipes vizinhos ao mesmo; 

• Criar um Plano Municipal de recuperação de áreas afetadas por aterros, afim 

de criar um ordenamento de compensação ambiental e viária para estes locais 

afetados; 

• Criação de Plano Diretor de Bairros afim de implantar o sistema DOTC 

(Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável) aumentando a 

conscientização do uso diversificado do solo. 

JUVENTUDE 

• Fortalecimento do Conselho Municipal da Juventude: Os jovens terão VEZ e 

VOZ, direito a opinar, promover projetos que venham atender as seus interesses, 

em todas as áreas: educacionais, esportivas, religiosas, sociais, entre outras que 

por ventura forem manifestadas; 

• Oferecer cursos profissionalizantes e técnicos em diferentes Centros 

Educacionais para incentivar a formação de jovens; 

• Ampliar o programa de estágio para os estudantes de nível técnico e 

universitários nos Órgãos Públicos Municipais; 

• Criação de uma plataforma digital para uma comunicação com os jovens; 

• Criação de um programa voltado aos jovens em seu primeiro emprego afim de 

capacitá-los para o mercado de trabalho; 

• Criação de parcela reservada de atendimento aos jovens na Fábrica de 

Emprego. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS 

• Revisão do Plano de carreira de todos os Servidores Municipais; 
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• Realização de um estudo para a revisão dos salários dos Servidores Municipais 

afim de adequá-los a média salarial praticada no mercado; 

 • Gabinete Itinerante:  Criando uma agenda especifica por bairro para 

atendimento dos munícipes; 

 • Implantação de Código de Ética para a Administração com ações de 

transparência e prevenção à corrupção fiscalizadas, com autonomia pela 

Controladoria Geral do Município;  

 • Prefeitura no Azul: Assegurar o equilíbrio das Contas Públicas, planejando e 

executando com eficiência, cortando desperdícios e gastos excessivos; 

 • Criação do Comitê de Qualidade do Serviço Público com a participação de 

cidadãos e representantes de entidades para avaliar e propor melhorias nos 

serviços municipais; 

• Ampliar e fornecer serviços online aos contribuintes; 

• Revisão do Estatuto dos Servidores Municipais; 

• Implantação da Escola de Governo para capacitação gratuita dos servidores, 

onde possam construir sua carreira garantindo título de graduação; 

• Criação do Programa “Meu Bairro Merece Desconto” garantindo ao bairro com 

menos inadimplência o direito a um prêmio com desconto no seu próximo IPTU; 

• Diminuição de Secretarias na Gestão; 

• Implantação do PROCON nos Bairros. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO 

• Implantação de cursos de qualificação profissional gratuitos para a população 

em parceria com SEBRAE, SENAI, SESI, e ETEC´s além da implantação da 

FATEC em parceria com o Governo do Estado; 

• Incentivo Fiscal aos microempreendedores; 
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• Criação de Centros de Qualificação Profissional nos CRAS da cidade, visando 

especializar os jovens e a população em vulnerabilidade social para inserção ao 

mercado de trabalho; 

• Fomentar instalação de agências bancárias nos bairros dos Jardim dos 

Eucaliptos e Laranjeiras; 

• Frente de Trabalho: Ampliar, qualificar, capacitar e valorizar os trabalhadores, 

para recolocação no mercado de trabalho; 

• Revisão do Salário Mínimo vigente dos bolsistas da Frente de Trabalho; 

• Organizar os catadores de materiais recicláveis em Associações e 

Cooperativas para a implantação da Coleta Seletiva; 

• Incentivar e ampliar o Parque Industrial das Laranjeiras com políticas que 

estimulem a instalação de novas indústrias, gerando novos empregos; 

• Implantação do Programa da “Guarda Mirim” em parceria com o “Jovem 

Aprendiz” e o Programa “Vaga Certa”. 

• Estimular e apoiar a Economia Solidária na Cidade. 

• Construção da Fábrica de Emprego: 

 Programa Municipal Emprego para todos: Criar uma obrigação aos 

Empresários dos Municípios em reservar parcela de vaga de emprego aos 

Munícipes inscritos nos cadastros sociais. 

• Criação do Sistema de Concessão de Alvará de Funcionamento Online. 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

• Fortalecer e revitalizar os CCI existentes, afim de ampliar os serviços 

oferecidos; 

• Criação de um espaço arborizado para que os idosos possam passar o dia com 

múltiplas atividades, próximo a Prefeitura, onde atualmente está a horta; 

• Promover cursos de informática para a Melhor Idade nos CRAS; 
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• Instituir o Departamento Municipal dos Direitos Humanos, fortalecendo o 

diálogo e ações contra todas as formas de violência decorrentes do abuso e 

exploração sexual, maus tratos, e crueldade em relação à criança e adolescente. 

• Fortalecer as ações contra mulheres Vítimas de Violência; 

• Implantar políticas para as minorias de igualdade de gêneros e diversidades 

que permeiam as políticas setoriais Municipais; 

• Colocar em prática as políticas criadas pelo Conselho Municipal de Participação 

e Desenvolvimento da Comunidade Negra e Indígena; 

• Promover formas alternativas de participação, engajamento e convívio do idoso 

com as demais gerações. 

OBRAS 

• Criação do Centro de Especialidades do idoso, com médico geriatra; 

• Viabilizar, junto ao Governo Estadual, a ligação da Rodovia dos Bandeirantes 

com a Rodovia Tancredo de Almeida Neves; 

- Viabilizar, junto ao Governo Estadual, a ligação com abertura da Estrada do 

Juquery para acesso ao Município de Franco da Rocha por dentro do Bairro 

Jardim Esperança; 

• Construção de piscinões contra enchentes; 

• Ação efetiva e imediata de infraestrutura e zeladoria em todos os bairros; 

• Manutenção do Parque Elétrico; 

• Criação de uma Estrada de interligação da Avenida Olindo Dártora com a SP 

332, na altura da Avenida David Kasitzky (Rua da Primícia); 

• Criação de novo acesso para saída dos bairros: Jardim Esperança, Nova Era 

e Novos Rumos, pela Avenida Prefeito Nilton Ferreira Neves até a Avenida Padre 

José Kentenich (Cemitério do Morro Grande); 

• Construção de parques inclusivos nas praças, com equipamentos que visem 

garantir a segurança das pessoas com deficiência; 
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• Construção de um velório no bairro das Laranjeiras; 

• Construção dos minis Centros Esportivos; 

• Criação do Programa Mais Asfalto: Asfaltar todas as ruas da Cidade, recuperar 

os antigos asfaltos e asfaltar ruas que ainda não estejam asfaltadas; 

• Restaurar o Patrimônio Cultural da Nossa Cidade, antiga Melhoramentos; 

• Viabilizar estudos junto ao Governo do Estado e a CPTM para a construção da 

nova Estação de trem e possível “parada” no bairro do Serpa; 

• Aparelhar a Secretaria Municipal de Obras com equipamentos modernos, 

uniformes, entre outros itens que venham garantir segurança aos funcionários; 

• Buscar junto ao Governo Estadual a implantação do Poupatempo em 

Laranjeiras; 

• Construção de novas escolas: 

 

 EMEF e Creche no Jardim dos Pinheiros; 

 EMEF e Creche no Jardim Eucaliptos; 

 EMEF e Creche no bairro da Calcárea; 

 EMEF e Creche na Vila Rosina; 

 EMEF e Creche no Morro Grande; 

• Buscar junto ao Governo Estadual a Parceria para Construção de uma Escola 

Estadual nos Bairros do Sitio Aparecida, Morro Grande e Jardim dos Pinheiros; 

• Construção do Ginásio de Esportes com estacionamento na Escola de Ensino 

Fundamental no Bairro do Vera Tereza; 

• Construção do Complexo Educacional na Estrada do Ajoá – Laranjeiras; 

• Firmar Convênio com o Governo do Estado para a implantação do Centro  

Paula Souza na Vila dos Pinheiros. 

GESTÃO, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO 
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• Implantação do Programa "Habita Caieiras" para moradias populares, em 

parceria com o Governo Estadual, Federal e Associações de Moradia; 

• Implantação do Programa “Minha Casa, Minha Vida” para que famílias 

Caieirenses possam realizar o sonho da casa própria; 

• Criação do Programa “Escritura em sua mão” garantindo a regularização 

fundiária no Município, concedendo escritura para todos que já tem contrato de 

compra e venda do seu imóvel; 

• Criação de diretrizes para supervisionar, regularizar e constatar segurança para 

moradias em situação de risco; 

 Criação do Núcleo Eclesiástico, com coparticipação das entidades religiosas, 

montagem de um centro de eventos que possa ser utilizado e gerenciado por 

entidades religiosas. 

• Equipar a Defesa Civil para mapear e agir com antecedência nas áreas de 

risco. 

PLANO DE GOVERNO KIDS 

Este documento tem por objetivo dar espaço e voz às crianças e jovens que são, 

na maioria das vezes, são apartadas dentro de uma Política e tratados apenas 

como números, embora eles correspondam a uma parcela considerável da 

nossa sociedade, com ideias, opiniões, sentimentos, críticas e necessidades. 

Com base nisso, estruturamos o “Plano de Governo Kids” para colher 

informações, sugestões, observações, apontamentos dos problemas que a 

nossa cidade enfrenta na visão dessas crianças e o que pode ser melhorado no 

sentido de gestão pública para edificarmos, no futuro, uma Caieiras melhor para 

todos, em especial para eles quando crescerem. 

Todas as impressões, sugestões, identidade visual e formato desse plano foi 

completamente pensado e desenvolvido por crianças e jovens entre 7 e 14 anos, 

inclusive os desenhos anexados nesse arquivo. 

As propostas serão divididas por áreas, sendo:  
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EDUCAÇÃO: 

 Manter as Escolas abertas aos finais de semana, com oferta de cursos e 

oficinas extracurriculares; 

 Criação de Laboratórios de Ciências e Anatomia; 

 Criação de Laboratórios de Informática; 

 Criação de Oficinas de Robótica, Engenharias e experimentações; 

 Criação de Horta comunitária; 

 Criação do Programa “Telefone Desabafo” para servir como ferramenta de 

combate à depressão e ansiedade nas escolas; 

 Criação de Biblioteca Itinerante trocando de escolas semanalmente; 

 Criação de Líder Mirim em cada sala; 

 Instauração de Aulas Eletivas com perfil multidisciplinar; 

 Criação de Programas de Incentivo a questão artística e cultural nas escolas; 

 Criação de Programa Odontológico nas escolas; 

 Trabalhar na melhorias da infraestrutura das escolas; 

 Rever a questão do transporte escolar; 

 Promoção de campeonatos interclasses e interescolares; 

 Criação da “Oficina das Vocações Juvenis” para expandir o conhecimento e 

vislumbrar um desejo do que as crianças pretendem ser quando adultos; 

 Criação do Projeto “Você não está sozinho”: Assistir as crianças e 

adolescentes nas escolas com apoio de profissionais psicólogos. Criar essa 

política pública frente ao suicídio, mutilação e bullying; 

 Tornar Obrigatório que as Escolas Públicas ofereçam exames simulados com 

a mesma estrutura do Exame Nacional do Ensino médio (ENEM); 

 Criação de Projeto para Leitura nas praças e consequentes Saraus; 

 Criação de Oficinas de artes visuais, fotografia, audiovisual e filmagem. 

SAÚDE: 

 Promover melhorias nos hospitais e na infraestrutura deles; 

 Promover atendimento prioritário de urgência nos Hospitais; 
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 Criação de Projeto de hidroginástica interativa para que netos e avós possam 

participarem juntos; 

 Criação de Programas para Valorização dos médicos e de todos profissionais 

da área da Saúde; 

 Criação de Centro Médico especializado para crianças e adolescentes; 

 Implementação do Projeto Brasil Sorridente: Acesso à serviços odontológicos 

de forma gratuita no SUS. 

ESPORTE: 

 Reforma das piscinas dos ginásios dos bairros, para que funcionem 

perfeitamente e toda a população possa ter acesso; 

 Criação de Pistas de ciclismo, skate e caminhada e esporte em geral nos 

bairros; 

 Agregar aos Ginásios Esportivos aulas de músicas; 

 Promover segurança e infraestrutura para caminhada e práticas esportivas 

nos bairros; 

 Locação de bicicletas em polos nos bairros; 

 Criação das “Olimpíadas Caieirense”: Abrangendo várias modalidades 

esportivas dos bairros do Município, para promover o incentivo no esporte. 

CULTURA: 

 Criação do Museu Municipal para resgatar a memória da Cidade; 

 Criação do Cinema itinerante nas praças (já que tem tanta praça na cidade); 

 Promover melhor divulgação das ações culturais na Cidade, a fim de que 

todos os munícipes tenham acesso; 

 Promover mais atrações no Teatro Municipal, para acesso de toda população, 

pois vive mais parado; 

 Criação de painéis com artes e desenho das crianças espalhados pela cidade; 

 Criação de Concurso de Fotos do Município, de acordo com o olhar dos 

adolescentes, e montar exposição com estas fotos pela cidade; 

 Criação da “Tenda da Cultura nos Bairros”: Para descentralizar a arte e 

cultura, essa tenda passaria, segundo cronograma, nos bairros levando arte 

(dança, canto e teatro e etc).  
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LAZER: 

 Criação de Parques integrados com a natureza; 

 Disponibilizar Ônibus exclusivo para levar uma vez por mês munícipes e 

crianças das escolas públicas aos pontos turísticos da cidade, como o forno 

de cal e ao Cristo, por exemplo; 

 Criação de espaço para andar de patinete e patins; 

 Criação de Viveiro para animais silvestres capturados; 

 Criação do Projeto “Fazendinha” – com foco nos animais; 

 Criação do Projeto “Comunidade Fiscalizadora” – Definir algumas lideranças 

nos bairros para fiscalizar os espaços públicos, como praças, por exemplo; 

 Criação do Projeto “Rua de Lazer”, onde uma vez na semana as crianças 

ditam as regras e atividades da “rua do lazer”; 

 Promover feiras de artesanatos; 

 Criação de Praças da família; 

 Criação de Centro de Recreação nos bairros; 

 Implementação de Atividades Complementares em espaços públicos e igrejas 

como aulas de culinária, bordado, marcenaria, pintura, escultura, artesanato, 

balé, artes marciais, entre outras; 

 Criação de Parques inclusivos. 

SOCIEDADE: 

 Retorno da Guarda Mirim; 

 Criação de parcerias com empresas locais para contratar jovens aprendizes, 

primeiro emprego e estagiários das escolas públicas; 

 Criação de Lotéricas nos bairros e fortalecimento dos comércios já existentes 

nos bairros; 

 Revisão das alíquotas dos impostos; 

 Revitalização do Cristo; 

 Disponibilizar Internet gratuita nos bairros; 

 Fiscalização das edificações que prejudicam a mobilidade das pessoas; 
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 Implantar a coleta seletiva na cidade, implementar mais lixeiras nas ruas e 

estimular a população para a reciclagem nos bairros; 

 Promover a limpeza das ruas com mais frequência; 

 Recapeamento em todas as ruas dos bairros; 

 Melhorar os pontos de ônibus e os buracos nas ruas; 

 Ter Acessibilidade e piso tátil nos espaços públicos; 

 Projeto “O futuro começa em casa”: Projeto com o objetivo de trabalhar para 

que crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza tenham uma 

casa melhor para morar. Com este projeto é possível propiciar também um 

ambiente mais favorável para o rendimento escolar, até mesmo por conta da 

menor incidência de doenças devido à salubridade ambiental. Sendo assim, 

é possível melhorar as condições para o desenvolvimento dessas pessoas 

em ambientes diversos, seja ele escolar, social ou pessoal. 

POLÍTICA: 

 Promover a participação cidadã dos jovens: Envolver meninos e meninas nos 

processos de definição e execução do orçamento público destinado às 

políticas voltadas para a infância e juventude no Município. Para isso, instiga 

o reconhecimento social do potencial de criança e inovação desses jovens; 

 Criação do Gabinete Kids, com participação nas obras que serão 

desenvolvidas; 

 Promoção de Publicidade representativa, alguns materiais impressos deverão 

ter a representação das crianças, ou seja, as ilustrações deverão ser feitas 

por eles; 

 Projeto “Roda de Diálogo Juvenil”: Debates constantes em políticas públicas 

sobre educação, cultura e esporte do município; 

 Ouvir a opinião das crianças antes de exercer ações direcionadas a elas; 

MOBILIDADE: 

 Construção da nova pista de acesso a franco da rocha; 

 Nova licitação do transporte coletivo da cidade. 

 


