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O pilar central sobre o qual nossas propostas estão apoiadas é o 
desenvolvimento de Carapicuíba. 

 
Precisamos apagar o estigma de que Carapicuíba é uma cidade pobre, 

uma cidade dormitório e que não reúne as condições necessárias para o 
desenvolvimento. 

 
Todas as propostas são voltadas ao processo de racionalização de 
despesas, geração de receita ao município e renda aos munícipes. 

 
Acreditamos que o melhor programa social é o emprego e que a melhor 

forma de aplicar o dinheiro é deixando-o o bolso do cidadão. 
 

A seguir apresentamos alguns tópicos: 
 
 

1 Desenvolvimento Econômico. 
  

1.1 Fomentar a geração de emprego e renda através de políticas 

públicas que visem tornar o município apto a receber 
empresas do seguimento de tecnologia da informação, tais 

quais, mas não somente Call Centers, Data Centers, Fabrica 
de softwares. De modo a aproveitar a mão de obra jovem e 
qualificada formada pela ETEC FATEC e instituições privadas 

de ensino. 
 

1.2 Viabilizar a transformação do parque industrial em centro 
logístico, visando o rápido progresso da região com menor 

impacto ambiental e utilizando a favorável posição estratégia 
do município para o setor de transporte e distribuição de 
cargas. 
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1.3 Desburocratização no procedimento de abertura de empresas, 

fomentando o recebimento de ISS e taxa de licença e 
funcionamento. 

 

1.4 Viabilizar a readequação do plano diretor da cidade, alterando 
a lei de zoneamento que impossibilita a realização de 

determinadas atividades econômicas e a construção de 
empreendimentos imobiliários de grande porte. 

 
1.5 Criação de programas de estágio em todos os órgãos da 

administração pública para que o jovem cidadão 

carapicuibano possa ingressar no mercado de trabalho com 
experiência comprovada. 

 
1.6 Fomentar as atividades de Turismo perseguindo o titulo de 

instancia turística; 
 

1.7 Criação de um mini zoológico. 

 
 

2 Segurança Pública 
 

2.1 Instalação de uma central de comando e controle, integrando 
as secretarias municipais, em especial as secretarias de 
transito e de segurança. Com a criação de tal central será 

possível, através do gerenciamento das imagens, otimizar o 
tempo de atendimento às ocorrências, bem como prevenir 

delitos, além de compartilhar dados com a Policia Civil e 
Militar. 

 
2.2 Instalação de Câmeras de Monitoramento em pontos 

estratégicos a fim de cobrir as principais vias do município. 

 
2.3 Criar programas de capacitação dos membros da guarda bem 

como fornecer armamento não letal, dentre os quais, mas não 
somente de choque, bombas de efeito moral e de fumaça 

munição anti motim, etc, para que preservando a vida, possa o 
agente público ter acatadas suas determinações. 

 

2.4 Fornecimento de estrutura jurídica para que o agente público 
possa bem desempenhar suas funções. 
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3 Planejamento e Inovação. 
 

3.1 Criação de aplicativos móvel para que o cidadão possa 

apresentar suas demandas diretamente ao executivo através 
de fotos, vídeo e áudio de modo a otimizar o tempo de resposta 

da fiscalização e compartilhando o poder de policia do ente 
publico com o cidadão. 

 
3.2 Garantir o acesso a todos os órgãos da administração publica 

direta através de aplicativos moveis, com isso mitigaremos as 

filas nos atendimento presenciais, os aqui acontecerão de 
modo humanizado e tendo como principio basilar a efetividade 

na prestação do serviço público. 
 

3.3 Fomento e fornecimento de internet em diversos pontos da 
cidade para acesso da população, visando a inclusão digital. 

 

3.4 Viabilizar e implementar, ainda que no formato de piloto, a 
utilização de fontes de energia renováveis nos prédios 

públicos, tal qual mas não somente a energia solar. 
 

3.5 Viabilização e construção de um Cemitério vertical moderno 
em substituição aos arcaicos modelos de cemitérios 
horizontais.  

 

4 Planejamento Urbano/Urbanização 
 

4.1 Realizar a urbanização das comunidades, fornecendo títulos 

de posse aos moradores, solicitando a designação de CEP, 
fornecendo asfaltamento, rede de água, esgoto e luz de 
maneira regular. Dando dignidade aos moradores. 

 
4.2 Utiliza-se do princípio da autoexecutoriedade para coibir 

energicamente tentativas de novas invasões. 
 

4.3 Viabilizar a readequação do plano diretor da cidade e da lei de 
zoneamento visando a legalização de diversas atividades 
empresariais que hoje encontra-se na ilegalidade em função do 

zoneamento urbano, bem como permitir a criação de 
empreendimentos imobiliários de grande porte fomentando o 

avanço econômico de Carapicuíba. 
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4.4 Coleta regular e sob demanda de entulho proveniente de 

pequenas obras, a fim de garantir que não haja o descarte 
irregular do material em via pública. 

 

4.5 Criação de um programa de regularização imobiliária a fim de 
que seja facilitada a aquisição de escritura pública. 

 
4.6 Promover a readequação da base de calculo do IPTU  

 

5 Planejamento e Gestão  

 
5.1 Criação de planos de carreira para todas as áreas dos serviços 

públicos municipais, nos termos da lei. 

 
5.2 Criação de Diretorias Especiais Multidisciplinares para 

garantir os direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, e 
das pessoas em estado de vulnerabilidade. Diretoria essa que 
estará ligada diretamente a secretaria de governo de modo que 

as demandas urgentes não se percam em meio à burocracia. 
 

5.3 Viabilizar e implementar o teletrabalho, nas áreas em que seja 
possível e atenda ao interesse público. 

 

6 Saúde 

 
6.1 Estender o horário de atendimento UBS instaladas no 

município de acordo com as peculiaridades de cada região. 

 
6.2 Fomentar o tratamento precoce de doenças, com o envio de 

equipes de saúde às residências para previa avaliação, 

relatório e encaminhamento ao atendimento médio conforme 
as necessidades observadas in loco. Na mesma oportunidade 

serão observadas também as condições de higiene e limpeza. 
 

6.3 Garantir o fornecimento de medicação sem custo à população 
através dos programas já existente. 

 
6.4 Implantar a farmácia 24hs. 

 

6.5 Construir UBS para atendimento aos moradores da Vila 
Helena. 
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6.6 Aquisição de ambulâncias. 

 

7 Gestão de Mobilidade Urbana  
 

7.1 Garantir a correta sinalização de tráfego, com pintura de 
faixas, guias, lombadas e faixas de pedestres. 

 
7.2 Realizar as obras necessárias para locomoção de cadeirantes, 

tal qual mas não somente, a criação de rampas de acesso. 
 

7.3 Fomentar a Circulação de pessoas através de veículos 
compartilhados. 

 

8 Gestão de Educação e Cultura. 

 
8.1 Criação de programas para reciclagem dos professores da rede 

municipal para inclusão de aulas remotas, gravação e 

transmissão online das aulas para que os pais, responsáveis 
ou alunos faltantes possam acompanhar o conteúdo 
remotamente, garantindo desse modo o acesso amplo a 

formação. 
 

8.2 Criação de hortas, verticais ou horizontais, em todas as 
escolas municipais para fomentar o espírito de coletividade, 

paciência e recompensa nos jovens cidadãos. 
 

8.3 Fomentar a criação de grupos artísticos, facilitando o acesso a 

musica, artes e dança a todos os interessados. 
 

8.4 Fomento do espírito cívico com a realização de multidões para 
revitalização de espaços públicos. 

 
8.5 Viabilizar o título de Estância Turística para o município, 

visando o recebimento de verbas federais e fomentar o 

potencial histórico trazendo turistas para conhecer a história 
de Carapicuíba. 

 
8.6 Criação de Creches e escolas para atendimento à população da 

Vila Helena. 
 

8.7 Viabilização e implementação de Escolas Cívico Militar. 
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9 Trânsito 
 

9.1  Extinção do Zona Azul no município. 

 
9.2  Estudo e viabilização da integração do transporte rodoviário 

com o pagamento de uma única passagem. 
 

 
9.3 Aumento da frota de taxis e criação de novos pontos. 

 

9.4 Realização de estudo para medidas que garantam maior 
fluidez das principais avenidas e estradas municipais em 

especial nos horários de pico. 
 

9.5 Instalação de uma central de comando e controle, integrando 
as secretaria de transito através do gerenciamento das 
imagens das câmeras já instaladas no município e da 

instalação de novas câmeras otimizando a velocidade no 
atendimento de eventuais ocorrências e garantindo a 

observância das leis de trânsito. 
 

10 Meio Ambiente 
 

10.1 Fomentar a implantação de PPP (Parceria Público Privado) 
para manutenção de praças, canteiros e pomares públicos pela 

iniciativa privada. 
 

10.2 Fomentar o plantio de árvores frutíferas na cidade de modo a 

despertar o espírito coletivo do cidadão carapicuibano, bem 
como restaurar a fauna que se perde em meio a selva de 

pedra. 
 

10.3  Estudo e Viabilização da Implementação de um Mini-Zoológico 
Municipal fomentando a vocação turística da cidade. 

 

10.4 Estudo e viabilização da Criação de um centro de esterilização 
de felinos e caninos. 


