


INTRODUÇÃO:

Em breve o povo de Carapicuíba irá decidir o futuro de nossa cidade.

Em qual cidade queremos morar e passar os próximos anos de nossas vidas?

Na Carapicuíba atual, maquiada, sem rumo, sem esperança, com um povo maltratado e sem
oportunidades?

Na Carapicuíba do passado com projetos, ideias e práticas que não fazem mais parte do nosso tempo?

Ou você quer olhar para o futuro com o coração cheio de fé e esperança, acreditar que chegou a hora de
escolher um novo caminho e ver Carapicuíba ser transformada por uma administração moderna,
empreendedora, transparente e eficaz, que busque por novas soluções e que, sobretudo, respeite o
dinheiro público e coloque as pessoas em primeiro lugar?

Inspirados pela denominação RENOVA CARAPICUIBA, nosso Plano de Governo tem por objetivo expressar
nosso pensamento, compromissos e principais propostas de desenvolvimento que fundamentam nossa
candidatura a prefeito e vice para os próximos quatro anos, ou seja, de 2021 e 2024.

Este é um momento histórico. É a hora de romper com o passado e libertar a nossa cidade de tudo aquilo
que segura seu desenvolvimento e impede o nosso povo de ser feliz!

“É hora de fazer ECOAR nos quatro cantos da cidade o grito forte da TRANSFORMAÇÃO!”
NOSSOS VALORES:

LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE:
Acreditamos no fundamental valor das liberdades individuais, incluindo direitos e deveres, que as
pessoas só evoluem quando realmente têm liberdade com direito de escolha e sejam responsáveis pelas
consequências de seus atos.
Não podemos continuar deixando “OS MESMOS” escolherem o que é melhor pra nós com a desculpa de
estarem nos “protegendo”.



INDIVÍDUO COMO ÚNICO GERADOR DE RIQUEZAS:
O município não gera riqueza. Os recursos do município são oriundos dos impostos pagos pelos
indivíduos, pelas pessoas. Por isso, os serviços públicos ofertados nunca são gratuitos, pagamos por
eles.

DEVEMOS COBRAR QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO PÚBLICO SEMPRE!

TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI:
Defenderemos com vigor o princípio da igualdade. Respeitamos a hierarquia de normas e um sistema
institucional no qual todo e qualquer indivíduo é submetido ao direito e às leis de forma igual, sem
privilégios.

LIVRE MERCADO:
Acreditamos que no livre mercado, onde as trocas são feitas de maneira espontânea, os serviços são
melhores do que aqueles ofertados pelo município, dados os mesmos custos.
Livre concorrência e trocas voluntárias são a melhor defesa do consumidor.

AS PESSOAS COMO AGENTES DE MUDANÇAS:
As mudanças que queremos promover têm o indivíduo, as pessoas, através de sua efetiva atuação e voto
consciente, como principais responsáveis. O direito de criticar deve ter como contrapartida o dever de
participar.
Devemos ser os protagonistas (principais personagens) da nossa vida e não esperar pela ajuda do
município, somos nós, individualmente, que fazemos a mudança. Esse espírito de transformar nossa
cidade na cidade que realmente queremos deve ser o combustível que nos faz andar, evoluir, crescer e
melhorar.

VISÃO DE MéDIO PRAZO:
Acreditamos que é necessário resgatar a cultura e o pensamento a médio e longo prazos na
administração pública.  As oportunidades, desafios e vocações de um município devem ser avaliados por
uma perspectiva de tempo que ultrapasse as próximas eleições.
É dever do gestor público não onerar (deixar dívidas ou contas a pagar) as futuras gerações.



Uma instituição que pensa nas próximas gerações, não nas próximas eleições.
Nos preparamos para que, independentemente de quem esteja governando a cidade, nossos valores,
crenças e diferenças permaneçam imutáveis (sem deformações ou alterações).
Faremos sempre o certo, sem atalhos, porque fazer o certo É CERTO!
O grupo gestor RENOVA CARAPICUÍBA é formado por cidadãos comuns que nunca haviam se envolvido
diretamente com política e resolveram sair da INDIGNAÇÃO para a AÇÃO!

CARAPICUÍBA PRECISA RENOVAR; E PARA RENOVAR PRECISAMOS DE VOCÊ!

NOSSO MAIOR DESAFIO: DESPERTAR PARA O DESENVOLVIMENTO!
Considerando que somos abençoados e fomos privilegiados com a nossa localização geográfica de fácil
acesso Às principais vias do estado (Rodoanel, Castelo Branco, Marginais Tietê e Pinheiros),  o que faz
toda a diferença em termos de LOGÍSTICA,  ESCOAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E TAMBÉM PARA
NOVOS INVESTIMENTOS, “despertar nossa adormecida Carapicuíba e torná-la mais conhecida É UMA
OBRIGAÇÃO!”E tudo isso só será possível com políticas públicas para CRIAÇÃO DE  OPORTUNIDADES
PARA AS PESSOAS, DE INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS / INDUSTRIAIS, FORTALECIMENTO DO
COMÉRCIO, incentivando a prÁtica do ESPORTE, CULTURA, FESTAS TRADICIONAIS, QUALIFICAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE NOSSA POPULAÇÃO QUE, EM SUA MAIORIA, É CONTRATADA PARA TRABALHAR
NAS CIDADES VIZINHAS e não apenas por manchetes violentas que nos causam vergonha e dor!

NOSSOS COMPROMISSOS:
“OPERAÇÃO LAVA-JATO AQUI EM CARAPICUÍBA TAMBÉM!”

TRANSPARÊNCIA É FUNDAMENTAL:
Para que todos tenham conhecimento da real situação de nossa cidade faremos uma auditoria dos
últimos 8 anos de gestão, ou seja, de 2012 a 2016 e 2017 a 2020.

- Menos privilégios.
- Apoiar a informatização dos serviços públicos.
- Fazer com que todos os departamentos da prefeitura funcionem de verdade, com agilidade, austeridade
e profissionalismo no atendimento.
- Melhorar os indicadores de EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA.
- Melhorar os indicadores de SATISFAÇÃO DO CIDADÃO, que é o principal cliente da prefeitura.
- Simplificar os processos, diminuir ou parcelar tributos iniciais de todas as atividades.
- Desburocratizar, Centralizar e INTEGRAR o atendimento geral. Chega de peregrinar pela cidade de um
lado para o outro.
- Gerar oportunidades para novos negócios, serviços e investimentos na cidade.



- MENOS IMPOSTOS E MENOS BUROCRACIA:
Mais dinheiro no bolso de quem trabalha e menos complicações para quem gera emprego.
- Criar políticas públicas de INCENTIVO À migração de pequenas e mÉdias empresas para nossa cidade.
- Capacitar e qualificar profissionalmente nossa gente para ocupar as novas vagas de emprego que serão
geradas.

DAR VIDA E AJUDAR A ECONOMIA LOCAL:
Considerando que a prefeitura municipal é a maior fonte empregadora da cidade, devemos legalmente
estimular que a mesma seja a maior CONTRATANTE / COMPRADORA de produtos e serviços da cidade
também.
Afinal, fazer com que os recursos públicos circulem dentro do município é uma forma inteligente e
racional de fortalecer a economia local, gerar emprego, renda e, consequentemente,  aumentar a
arrecadação da própria prefeitura.

INCENTIVO AO CONSUMO NO COMÉRCIO LOCAL:
Estimulando o consumo local, as pequenas e médias empresas estarão crescendo.
Com isso, a contratação de mais mão de obra é uma consequência natural, ou seja, o comércio
prosperando, a geração de empregos e aumento do faturamento também crescem. Por consequência a
prefeitura também terá maior arrecadação de tributos para investir na qualidade da prestação do serviço
público.

RESPEITO AO DINHEIRO PÚBLICO E GESTÃO EFICIENTE JÁ!

REDUZIREMOS AS ATUAIS 21 SECRETARIAS PARA APENAS 17.
Nossos 17 Secretários Municipais e seus respectivos Diretores (cargos de confiança e indicação
exclusiva do prefeito) deverão preferencialmente ser residentes e domiciliados em Carapicuíba!
Chega de se contratar Profissionais / Técnicos de outras cidades que não conhecem nossa cidade e sua
realidade!
Acreditamos nos bons profissionais que nossa cidade acolhe!

MENOS PRIVILÉGIOS, MAIS OPORTUNIDADES PARA NOSSA GENTE!



SAÚDE

A saúde é primordial para qualquer município;  o atendimento primário é muito importante para que se
possa evitar possíveis complicações. Por esse motivo vamos criar uma forma de gestão mais eficaz,
melhorar o que temos para assim pensarmos em ampliar.

• Construção do tão sonhado Pronto Socorro na região Central da cidade.

• Construção do Hospital Municipal com centralização de atendimento;

• Consultas e atendimentos monitorados com agendamento via Whats App;

• Exames em laboratórios da cidade em até 72 horas, PARA FACILITAR A VIDA DOS PACIENTES.

• Coletas de exame em domicílio aos impossibilitados de irem até o posto de coleta;

• Aquisição de aparelhos para exames, tais como: Raio X, Tomógrafo, Mamografia etc.

• Firmar convênios com laboratórios da cidade.

• Atendimento móvel com agentes de saúde de cada bairro.

• Criação de UPA para cães e gatos.

• Implantar o Sistema Único de Atendimento Médico Informatizado.

• Reestruturar todas as unidades para agilizar e humanizar o atendimento.

• Requalificar e reconhecer os funcionários para um melhor atendimento ao público.

• Implantar as Farmácias Populares.

• Viabilizar a entrega monitorada de medicamentos em domicílio através de motoboys com entrega
agendada de medicamentos de uso contínuo aos que estejam impossibilitados de retirar.

ENTENDA MELHOR COMO FICARÃO O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO



• Intensificar campanhas de prevenção.

• Reformar e Ampliar os Postos de Saúde da Família existentes.

• Investir em Atenção Básica, reforçando-a como estratégia para organização do sistema municipal de
saúde.

• Ampliar o Centro de Especialidades em Carapicuíba.

• Implantar o acolhimento com classificação de risco nos Pronto-Atendimentos;
      Ampliar a distribuição de remédios nos Pronto-Atendimentos.

• Reorganizar o Programa Hiperdia (Hipertensão e Diabetes), com atendimento em todas as unidades.

• Capacitar os servidores da saúde permanentemente, através de cursos, seminários e fóruns sobre
saúde pública.

• Criação do Plano de Carreira, fixação de data-base para reajuste salarial e cumprimento do
compromisso.

• Desenvolver ações antitabagismo, álcool e drogas.

• Implantar o Apoio Matricial de Saúde do Idoso em todas as unidades.

• Construir um Centro de Clínico Pediátrico com especialidades dedicadas à criança.

• Construir mais um Pronto Socorro Infantil na região da Vila Dirce.

• Ampliar o Programa da Saúde da Mulher  para atendimento especializado em todas as unidades de
saúde.

• Ampliar o Programa de Saúde Mental (CAPS)  para atendimento especializado em todas as unidades.

• Estender o Programa Saúde na Escola para as escolas de ensino fundamental.

• Implantar o Programa de Atenção Oftalmológica na rede de ensino.



• Monitorar pacientes com HIV, dando atendimento especializado com ações de prevenção na
transmissão vertical de HIV e Sífilis.

• Reestruturar o Programa de Saúde Bucal, com instalação de gabinetes odontológicos para atender a
todo o município.

• Aumentar a assistência médica domiciliar aos pacientes que estão impedidos de se locomover ou
precisam de atendimento localizado (acamados).

• Promover campanhas antidrogas de forma permanente em parceria com igrejas, associações de
bairros e ONGs.

• Ampliar condições de acessibilidade para pessoas com deficiências ou portadoras de necessidades
especiais.

• Capacitar servidores das UBS para formação em Libras e Braille.

• Implantar a Política Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência.

• Implantar ações de atenção ao recém-nascido filho de mãe usuária de drogas em todo município, com
disponibilização de fórmula alimentar infantil em parceria com a SMDAS.

• Propor a criação da Política Municipal de Saúde, promovendo conferências, fóruns, ciclos de debates e
capacitação.

• Intensificar ações voltadas à saúde das pessoas em vulnerabilidade.

• Estruturar a rede de atenção à mulher e à criança em parceria com demais secretarias.

• Erradicar a mortalidade infantil através de monitoramento do NeoNatal, acompanhamento de bebês
em situação de risco, monitoramento de crianças menores de 5 anos em alta hospitalar.

• Implantar o Programa de Vitamina A - identificação, cadastramento e atendimento a crianças  com até
dois anos de idade.



• Cadastrar e acompanhar 100% gestantes identificadas nas Unidades de Saúde, criando o Programa
Mãe Carapicuibana.

• Implantar Programa para detecção de Câncer de Próstata, com oferta de exames de PSA à população
masculina com mais de 45 anos.

• Humanizar o atendimento.

• Apoiar e estruturar o Conselho de Saúde.

• Criar o Conselho Municipal da pessoa com deficiência.

• Apoiar e estruturar o Conselho Municipal do Idoso.

• Apoiar e estruturar a Coordenadoria de PCD; (Pessoa Com Deficiência).

• Ampliar e adequar as Unidades de Saúde Básicas do município e informatizar toda a rede municipal.

• Ter uma gestão de qualidade em todas as unidades, com um bom funcionamento e um quadro completo
de médicos, enfermeiros, especialistas e medicamentos em todos os postinhos.

• Valorização de todos os profissionais, independente da sua categoria profissional.

• Ampliar o horário de atendimento dos postos de saúde reduzindo assim as filas e o tempo de espera
para o atendimento de exames e consultas.

• Construção de leitos de Semi e UTI’s na cidade.

• Realização de Campanhas e ações de conscientização periódicas no município para reduzir os riscos
de doenças na população.

• Ampliar a oferta de consultas especializadas no município.



• Programa Saúde + Perto:  Garantir o acesso à saúde primária em todos os bairros do município, com
um atendimento humanitário e com profissionais qualificados e preparados com todos os equipamentos
básicos necessários;

• Mãe Carapicuibana: É um programa municipal de saúde e assistência social que irá acompanhar o
ciclo de gravidez com assistência médica, nutricional e psicólogica (caso tenha a necessidade).
Promovendo um acompanhamento durante todo o pré-natal para um parto mais humanizado. O Mãe
Carapicuibana atenderá as famílias cadastradas nas secretaria de Assistência Social e dará o direito a
receber um kit enxoval.

• Centro de Especialidades: Criar o primeiro centro de especialidades do município com diversas
especialidades para atender à demanda da cidade, evitando assim que os munícipes  se desloquem a
outras cidades.

• Melhorar o Programa Brasil Sorridente no município de Carapicuíba.

• Saúde na Escola: Implantar esse programa nas escolas municipais, levando atendimento básico às
unidades para realizar o atendimento  aos alunos; dessa forma será mais fácil  organizar e criar políticas
públicas voltadas à  população; e entender melhor quais são as prioridades.



ZOONOSES E CUIDADOS COM OS ANIMAIS

• Implantar política de controle da população de animais urbanos (cães e gatos).

• Criar Programas permanentes de castração de cães e gatos. Criar o Fundo Municipal de Defesa  e
Proteção Animal.

• Criar Conselho Municipal de Proteção aos Animais. Ampliar ações educativas junto a escolas.

• Criar o Programa Municipal de Registro Geral de Animais.

• Integrar os órgãos de Assistência Social para auxiliar na orientação das famílias com animais.

• Criar instância administrativa com orçamento definido e controlar e restringir o comércio sobre
criadouros clandestinos de animais.

• Atuar na Fiscalização Municipal para o cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos
animais.

• Orientar e integrar órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de providências em
casos de maus tratos.



EDUCAÇÃO

A Educação de Carapicuíba precisa de um novo olhar que vá além das aparências de estruturas físicas;
precisamos avançar em termos de organização, planejamento e de efetivação de políticas públicas que
estejam realmente comprometidas com as demandas da nossa cidade e com uma educação de qualidade
que valorize os profissionais da área da educação.

• Implantação de 2 FIECs (Fundação Integrada do Ensino de Carapicuíba), no Centro da cidade e
também no extremo (busca de convênio com Governo do Estado), aproveitando estruturas já existentes.

• Intensificar o atendimento do EJA - Educação de Jovens e Adultos; vamos implantar novos polos de
ensino e capacitar os docentes envolvidos, aumentando a participação da comunidade.

• Ampliar o TEG - Transporte Escolar Gratuito, estendendo a todos os estudantes para que tenham
acesso universal à escola.

• Ampliar o Programa Escola da Família.

• Reformar e ampliar unidades escolares que forem necessárias.

• Ampliar o número de vagas na Educação Infantil, para atender crianças de 6 meses aos 5 anos de idade.

• Construir Novas Creches para horários  Diurno, Vespertino e Noturno; e Integral para as mães que
trabalham o dia inteiro.

• Ampliar Escolas em Período Integral, incluindo atividades extracurriculares durante o turno.

• Criar Laboratórios de Informática e outras tecnologias em todas as escolas da rede municipal.

• Construção de um Centro de Formação e Capacitação de Professores equipado com sala para
atividades e auditório.

• Construção de 6 novas escolas em parceria com o Estado.



• Implantar assistência médica e odontológica para os alunos atendidos nas unidades escolares.

• Ampliar convênios com o Estado na área da Educação, para novos programas.

• Ampliar os programas de inclusão nas escolas municipais.

• Implantar novas instalações para Educação Especial, em parceria com ONGs ou Associações.

• Cursos de qualificação para os profissionais da educação: Investir em uma mão de obra qualificada é
investir no futuro da nossa cidade; iremos implantar cursos de qualificação para todos os profissionais da
educação, além de valorizar os professores da nossa rede; com isso iremos aumentar e muito o nível de
aprendizado dos nossos alunos, que será visto no IDEB que é realizado a cada 2 anos;

• ITC – Instituto Técnico de Carapicuíba: Em parceria com o governo do estado, Carapicuíba possui
inúmeras escolas estaduais no município que no período noturno não são utilizadas. Vamos criar 4
Institutos Técnicos na cidade, um em cada região com cursos profissionalizantes para atender a
demanda do mercado de trabalho; com isso iremos capacitar os jovens para o mercado de trabalho.

• Carapicuíba Bilíngue -  Promover e capacitar a população de Carapicuíba a aprender de uma forma
totalmente gratuita um segundo idioma através de uma plataforma online e com um ambiente totalmente
interativo.

• Construção de novas Creches: Zerar a fila para vagas na rede municipal é uma tarefa de extrema
importância; por isso, as próximas creches a serem construídas em nosso governo terá uma biblioteca
para que as crianças tenham interesse pela leitura; e  um ginásio de esporte, pois com isso o espaço será
usado aos finais de semana para a comunidade com atividades.

• Escolas de período Integral:  Iremos implantar educação integral através de escolas em período
integral com uma forte articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura.



SEGURANÇA

Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano: Esta área é nosso dever trabalhar em parceria com o
estado, não se pode dizer que a violência nasce apenas pela pobreza ou dizer que ela tem origem apenas
na desigualdade ou na impunidade. Precisamos trabalhar em diversas áreas para fazer com que a
criminalidade do município possa cair gradativamente e que a população tenha segurança e sinta
segurança no bairro onde ela mora.

• Aumentar o Efetivo da Guarda Municipal exclusivamente via concurso público.

• Expandir o Vídeo Monitoramento 24h para todos os bairros da cidade.

• Construção da Base de Apoio para a Guarda Municipal nos bairros: Vila Lourdes / Sul Americana / Vila
Marcondes / Cohab V, Vila Dirce, Pq. Jandaia, Novo Horizonte, Santa Tereza e Fazendinha.

• Construção do Quartel para a Guarda Civil.

• Aquisição de Coletes, Armas, Fardamento e Materiais.

• Implantar o Centro de Formação da Guarda Municipal.

• Firmar convênio com a Polícia Militar para atender demanda de solo e trânsito com policiais em dias de
folga da corporação.

• Aumentar o Efetivo dos Agentes de Trânsito.

• Aumentar a Fiscalização do Transporte Público visando a melhoria.

• Criar o PET - Plano de Educação do Trânsito, levar o projeto para as escolas da cidade.

• Revisar todas as multas que chegam ao departamento e descartar as abusivas e infundadas.

• Reforçar os CONSEGS - (Conselho Comunitário de Segurança).



• Plano de Segurança: Trabalhar em parceria com a sociedade com um modelo de gestão integrada,
implantando conselhos municipais de seguranças públicas nos bairros com maior incidência.

• Vídeo Monitoramento: Em parceria com o setor privado criar estratégias de monitorar todo o município
através de câmeras inteligentes e em conjunto com a GCM e a Polícia Militar;

• Rondas Noturnas: A GCM irá trabalhar para proteger órgãos públicos e locais públicos, assim diminuirá
o número de assaltos e crimes que acontecem em parques e praças da cidade;

• Projeto Segundo Tempo: Em parceria com o governo do estado implantaremos na cidade uma ronda
com o maior número de policiais militares em toda a cidade. Os policiais irão trabalhar em trio e estarão
nos 4 cantos da cidade trazendo mais segurança para a população e os comerciantes;

• Despertar Seguro: Em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, nossos agentes estarão no
período das 5h às 8h em pontos de ônibus estratégicos fazendo a ronda com segurança para a população
que precisa acordar cedo e muitas vezes sofre algum tipo de furto ou assalto;

• Iluminação Pública: garantir investimento adequando às necessidades da iluminação pública, não
somente em Avenidas principais, mas em todos os bairros da cidade.



CULTURA, ESPORTES E LAZER

Carapicuíba foi uma das 12 aldeias fundadas pelo padre José de Anchieta (por volta de 1580) para
catequizar os índios e pouco se desenvolveu até a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana em
1875. Única aldeia de catequese que sobreviveu às interferências que o tempo impõe.

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

• Criar novos centros culturais.

• Contratar professores de música, artes cênicas, artesanato, circo, entre outras atividades.

• Implantar e fixar feira de artesanato na cidade.

• Gerar Trabalho, Renda e Direitos do Trabalhador da Cultura e Artesãos.

• Criar programas específicos para valorização do patrimônio histórico do Município.

• Incluir empresários, professores e comunidade no sentido de preparar todos para o desenvolvimento do
turismo local.

• Investir na qualificação de produtos turísticos e desenvolvimento de rotas turísticas na Aldeia de
Carapicuíba e outros locais históricos da cidade.

• Criar o Centro Gastronômico e Cultural em Parceria Público - Privada na Aldeia de Carapicuíba.

• Implantar o Centro de Convenções para eventos diversos.

• Ampliar e Organizar a Feira de Artesanato visando a valorização dos artesãos locais.

• Construir uma Concha Acústica na Aldeia.

• Promover eventos culturais e de artes em toda a cidade de forma gratuita.



• Ampliar bibliotecas municipais e criar novas unidades nos bairros mais distantes do centro.

• Cadastrar e catalogar artistas locais, visando à valorização.
• Desenvolver parcerias com a iniciativa privada para realizar eventos culturais e artísticos em toda a
cidade.

• Calendário de Eventos: Fomentar nossa cidade e fazer com que ela cresça economicamente é possível.
Em parcerias com o comércio local vamos criar um calendário anual com a principais festas tradicionais.
Com isso vamos fazer com que nossa cidade se torne uma cidade turística, além do que, temos a única
aldeia jesuítica da nossa região, uma importante marca para a cultura e o turismo da região;

• Revitalização e utilização de Espaços Públicos, tais como: Parques, Praças, Teatros, Calçadão etc.

• Oficinas e Escolas Públicas de Arte, capacitando e estimulando a participação da comunidade.

• Concursos musicais e Festivais de Arte.

• Estimular a arte nas escolas organizando festivais e a prática de atividades artísticas.

• Coleta de Recicláveis e Arte com Sustentabilidade.

• União entre Secretarias de Cultura e Esporte, inclusão e Socialização do programa “Arte nos Bairros”.

• Projeto Aula no Parque.

• Projeto Casa do Professor.

• Projeto Sala de Leitura.

• Projeto Reciclagem.

• Projeto Formando Contadores de História.

• Projeto Comunidade na Escola.

• Projeto NAAI – Núcleo de Apoio e Acompanhamento Interdisciplinar.



• Projeto Dente de Leite.

• Projeto Escola de Música.

• Escola de Música Tim Maia.

• Feira Permanente de Artes.

• Incentivo a “Arte de Rua”.

• Feira do livro.

• Projeto “Comida de Boteco”.

• CAT: Criar o Centro de Apoio ao Turismo da nossa cidade.

• Lazer e Esporte para todos: Assegurar que parques e áreas de lazeres na cidade sejam adequados para
portadores de necessidades especiais, com equipamentos adequados para o uso.

• Centros Culturais: Criar na cidade de Carapicuíba 4 centros Culturais com aulas de violão, ballet,
pintura em tela, teatro, dança entre outras modalidades.

• Eventos Religiosos:  Criar um espaço voltado para o segmento religioso da cidade; com isso vamos
atrair turistas religiosos para a nossa cidade.

• Complexo Esportivo: Construir um Complexo em nossa cidade com piscinas, quadra de tênis, espaços
para atividades de lutas, ginástica e outras modalidades para fazer com que nossa juventude tenha
acesso ao esporte na cidade.

• Evento na Praça:  Realização de eventos musicais em praças da nossa cidade com os artistas de
diversos segmentos, assim resgatando os talentos que possuimos no nosso município em diversos ritmos;

• Primeiro Emprego: Buscar parcerias com órgãos públicos e empresas privadas para o primeiro emprego
dos jovens do município;



• Feira da Profissão: Formar parcerias com as universidades da cidade onde buscam orientar os jovens
do primeiro e segundo anos do Ensino Médio que ainda não sabem qual curso vão fazer após o termino do
Ensino Médio. Com esse evento anual, as universidades irão divulgar nas escolas do município essa feira
onde todos irão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada profissão. Teremos um
profissional de cada área mostrando e explicando cada carreira profissionalizante; com isso divulgamos
os cursos que nossa cidade oferece para os jovens da cidade.

ESPORTE

• Criar Escolinhas Esportivas em todos os bairros: artes marciais, atletismo, ginástica artística, futebol
de salão, basquete, vôlei, futebol de campo, handebol  dentre outras atividades.

• Criação de Núcleos Esportivos em parceria com escolas estaduais e municipais.

• Implantar Piscinas Municipais para aulas de natação.

• Construção de Três Ginásios de Esportes e reformas nos Ginásios já existentes.

• Construção de Praças Esportivas com Quadra Poliesportiva, Pista de Skate, Pista de Caminhadas e
Academia ao Ar Livre.

• Implantar Campos com Grama Sintética e reformar os campos existentes, melhorando a qualidade de
vida dos esportistas da cidade.

• Criar Lei de Incentivo ao Esporte voltado aos atletas locais, visando parceria com o Governo do Estado,
Indústrias da cidade e parceria privada.

• Criação do Programa Municipal de Caça-Talentos em várias modalidades esportiva, através do Centro
de Excelência para centralizar e auxiliar os talentos da cidade, levando para competições e
representando o município.

• Criar o Conselho Municipal de Esporte.

• Ampliar o projeto “Bolsa Atleta”, destinado aos atletas de alto rendimento.



• Ampliar atividades esportivas para os portadores de deficiência física, criando núcleo para prática e
desenvolvimento esportivo para PCD.

• Criar o calendário oficial de eventos esportivos envolvendo todas as modalidades.

• Criar centro de mídia esportiva (mídias sociais) para informar as atividades e eventos para toda a
população.

• Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de deficiência.

• Criar a Semana do Jovem, nos moldes da virada esportiva e cultural da Prefeitura de São Paulo.

• Dar apoio e estrutura para as ligas de futebol amador, campo e salão do município.

• Criação de equipe esportiva de alto rendimento, como as cidades ao redor possuem, gerando
entretenimento de qualidade para a população.

• Desenvolvimento de quadras e pistas para caminhada, com orientação profissional para quem utilizar
os equipamentos.

• Núcleos da terceira idade com agendas e treinamentos específicos, com professores especializados
em ginástica para idosos.

• Campeonatos locais como realização de competições esportivas de inúmeras modalidades como:
basquete, vôlei, handebol e artes marciais, boxe, halterofilismo e fisiculturismo, tênis de mesa, xadrez,
natação entre outros.

• Campeonato de Jogos Intelectuais (Xadrez, Dama, Dominó etc).



SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVÊNIOS E HABITAÇÃO:

O sonho de todos nós é morarmos numa cidade organizada e que ofereça qualidade de vida para a sua
população.
Para isso precisamos fazer com que nossos bairros tenham um aspecto melhor.

• A Coordenadoria de projetos especiais tem entre as suas atribuições apoiar e articular a formulação e
programar políticas públicas e planos setoriais de desenvolvimento econômico e social.

• Implantar da UAB - Universidade Aberta do Brasil - Polo Carapicuíba.

• Projetos de Geração de renda à população.

• Implantação da Horta Comunitária.

• Projeto de regularização dos imóveis que não possuem matrícula registrada no cartório de imóveis,
trazendo mais dignidade para o povo de Carapicuíba.

• Construção de casas populares em parceria com governo do estado e o governo federal. Tendo um
projeto onde faça o cadastramento das pessoas que moram em áreas invadidas do município e que elas
possam receber suas moradias saber as principais dificuldades dos moradores, pois muitos acabam não
tendo uma renda qualificar essas pessoas para que na construção das casas possam trabalhar e
aprender uma profissão na área da construção civil.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

É impossível pensar no crescimento de uma cidade sem pensar nas pessoas em condição de maior
vulnerabilidade.

Por isso destacamos algumas ações que farão total diferença para recolocarmos os mais necessitados
na linha da dignidade.

• Projeto Minha Vida Importa: auxiliar as famílias de baixa renda, implantaremos em todos os CRAS do
município; palestras sobre planejamento familiar, gravidez precoce, prevenção de doenças, controle
financeiro e capacitação profissional;

• Projeto Igreja Solidária: Convênio para que igrejas em bairros, que tenham seu espaço disponível
durante o dia,  sejam parceiras da prefeitura com o objetivo de ampliarmos a cobertura do atendimento
nas mais variadas demandas: Creches, CRAS, CREAS e outras finalidades.
As igrejas receberão um valor a título de locação do espaço e a prefeitura enviará os especialistas para o
atendimento e acolhimento, se necessário.

• Projeto Igreja Cidadã: Convenio para que igrejas sejam um ponto de apoio para os serviços de
assistência social da prefeitura. É uma forma de levar os serviços públicos até as comunidades ao invés
de fazer com que as pessoas se desloquem até o serviço público  .
Considerando que muitas pessoas podem sequer ter o dinheiro para o deslocamento entre sua residência
e o local de atendimento.

• Projeto Aprendendo a Empreender: Através de parceria com empresas especializadas no município
serão ministrados Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento para famílias de baixa renda residentes no
município.
No período entre 3 a 6 meses poderão adquirir uma profissão em diversos ramos de atividade.
Os participantes terão direito a receber uma cesta básica, um auxilio-condução;

• Projeto Alimento Saudável: Ampliar convênio entre a prefeitura com SACOLÕES - HORTIFRUTI em vários
bairros da cidade e não apenas com um único fornecedor na região central da cidade.
Assim, além de atender a necessidade da população em seu bairro de origem, a prefeitura estará
estimulando a circulação de recursos públicos em outros bairros da cidade também.



• Ampliar o número de famílias atendidas e beneficiadas pelos programas sociais dos Governos Federal,
Estadual e Municipal através de uma ampla atualização do cadastro com os moradores em situação de
vulnerabilidade social.

• Ampliar o número de  CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) em bairros com famílias em
situação de risco.

• Aperfeiçoar e ampliar a assistência oferecida nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) já
existentes.

• Aperfeiçoar e ampliar o trabalho com moradores de ruas através de serviços de acolhimento e projetos
específicos com um albergue decente e atendimento humanitário.

• Aperfeiçoar e ampliar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para ofertar
serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de
direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas
socioeducativas).

• Aperfeiçoar e ampliar projetos que resgatam, tratam e apoiam jovens em situação de risco e
vulnerabilidade.

• Estruturar e ampliar o atendimento com unidades móveis itinerantes.

• Reformar o Cemitério Municipal em parceria com as funerárias e empresas de assistência funerária
que atuam na cidade.

• Colocar em pauta a construção do CREMATÓRIO municipal através de uma PPP - Participação Público
Privada.



TRANSPORTES E TRÂNSITO

• Concluir obras porventura iniciadas e não finalizadas pelo prefeito anterior, visando atender ao
interesse público e evitar o desperdício do erário (dinheiro público) empenhado.

• Promover estudos técnicos de mobilidade urbana com objetivo de, se julgado cabível e necessário,
determinar modificações, obras de recuperação e adequações em ruas e avenidas da malha viária no
perímetro do município.

• Vistoriar de maneira ininterrupta a rede semafórica instalada no perímetro urbano da cidade, de modo
a assegurar o perfeito funcionamento de todos os semáforos luminosos; assim como nos locais
considerados de maior risco e fluxo de pedestres instalar “semáforos inteligentes de três fases com sinal
sonoro, visando auxiliar e dar segurança na travessia de portadores de necessidades especiais diversas,
dentre os quais aqueles portadores de deficiência visual”.

• Oficializar e adequar os pontos de estacionamento de Táxis, Caminhões de Aluguel e veículos afins,
dotando referidos locais de áreas de abrigo adequadas e humanizadas, de modo a atender as
necessidades básicas e indispensáveis ao bom desempenho das funções pelos profissionais empenhados
no setor.

• Programa Motociclista Seguro: Expandir o programa que contempla ações de fiscalização conjunta
entre Secretaria de Trânsito e Polícia Militar e ações de educação, sempre voltadas a motociclistas.

• Garantir que projetos e obras viárias priorizem a segurança de todos os usuários da via, principalmente
dos usuários vulneráveis.



SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL, MULHERES E PCD

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL:

• Fortalecer as políticas públicas que garantam de fato a participação e inclusão das pessoas com
deficiência em todos os segmentos da sociedade.

• Oferecer suporte técnico necessário para o acompanhamento das políticas públicas.

• Melhorar o acesso a prédios públicos através de rampas e sinalizadores.

• Todo novo empreendimento, seja prédio o ponto comercial, só será aprovado com todas as medidas de
acessibilidade.

POLÍTICAS PARA AS MULHERES:

• Valorizar o trabalho feminino com incentivos fiscais às indústrias e comércio para que mantenham
fraldários em seus estabelecimentos.

• Qualificar a mulher com cursos profissionalizantes e apoiar na recolocação no mercado de trabalho.

• Incentivar programas de educação a distância, especificamente para donas de casa que queiram
aprimorar sua educação em parceria com a UAB - Universidade Aberta do Brasil.

• Promover Proteção Social da Mulher em situação de vulnerabilidade.

• Garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha.

• Buscar a igualdade efetiva entre homens e mulheres em todos os âmbitos.

• Aumentar a oferta de serviços especializados no atendimento às mulheres em situação de violência ou
vulnerabilidade.

• Exigir rapidez nos processos de medidas protetivas para as mulheres em situação de risco.



POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL:

• Aumentar investimento para inclusão social no mercado de trabalho e geração de rendas, para todos,
inclusive para estrangeiros.

• Criação de cursos e treinamentos destinados a Valorização da Cultura Negra na cidade de
Carapicuíba.

• Implantar educação antirracista no cotidiano currículoar escolar.

• Criação de Grupos nos Bairros que valorizem a cultura negra, bem como atividades esportivas,
capoeira e, no campo cultural, seminários e palestras.

• Valorização da cultura negra em todos os setores.

• Construir ambiente favorável ao trabalho para a promoção da igualdade racial na escola.



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

• Criar Frente de Trabalho para limpeza pública e capinagem na cidade.
• Adequação de calçadas e inclusão da acessibilidade.

• Reformas das Escolas e adequação de todos os prédios municipais, visando a acessibilidade.

• Padronizar a Iluminação dos Prédios Municipais, utilização de Lâmpadas Led, mais econômicas e com
maior durabilidade.

• Disponibilizar lixeiras por toda cidade.

• Ampliar Sistema de Drenagem para evitar enchentes.

• Limpeza e adequação de bocas de lobo em toda a cidade.

• Melhoria de Meio Fio, adequação de Guias e Sarjetas.

• Recuperar e Urbanizar Praças, Parques e Jardins do Município.

• Aumentar Equipes de Limpeza Urbana.

• Promover Educação Ambiental, fiscalizar e punir descarte entulhos e lixo na cidade.

• Implantar o Centro de Lazer de Carapicuíba.

• Adequação do Calçamento da Cidade e também Imóveis da Prefeitura com acessibilidade.

• Implantar a Usina de Reciclagem. Construção da Base da Defesa Civil.

• Criar o Plano de Mobiliário Urbano, visando adequação e padronização de fachadas comerciais,
abrigos de pontos de ônibus, pontos de táxis, baias, calçamento adequado e acessibilidade.

• Criar o Plano de Pavimentação e Recapeamento Municipal; vamos acabar com as ruas de terra e
melhorar a malha viária da cidade.

• Implantar Programa Saneamento Municipal.

• Criar Fundo Municipal do Meio Ambiente.



INFRAESTRUTURA

Infraestrutura – Planejar a cidade para os próximos 20 anos é pensar no futuro de nossa gente por isso
vamos implantar projetos importantes para o crescimento do nosso município.

• Asfalto Novo: Parceria com o governo estadual e federal; implantaremos um programa onde todas as
ruas da cidade possam estar asfaltada trazendo assim mais dignidade e desenvolvimento econômico do
município, atraindo assim mais empresas e fortalecendo o comércio local;

• CEC – Centro Empresarial de Carapicuíba:  Trazer o Alphaville para Carapicuíba; o que nos separa
desse projeto acontecer é apenas uma ponte. Vamos transformar o Bairro Gustavo Corrêa em um centro
empresarial, trazendo empresas para a cidade, gerando empregos, renda e receita para o município;

• CCC – Centro Cultural de Carapicuíba: O Parque Gabriel Chucre é um local que poderá ser mais
explorado. Com diversos terrenos no local, hoje temos o Parque, ETEC/Fatec, Faculdade Estácio e o SESI.
Nosso programa busca desenvolver ainda mais essa região, trazendo um centro inovador do que tem de
mais moderno, espaço de teatro para shows, pistas profissionais de Skate e diversas outras modalidades
para transformar Carapicuíba no mais belo cartão postal Cultural do estado de São Paulo.



PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

• Ampliar o Banco do Povo Paulista em parceria com o Governo do Estado.

• Gerar empregos diretos e indiretos.

• Elaborar cartilha explicativa com procedimentos para Licenciamento de Estabelecimentos Comerciais
e quais documentos são necessários, disponibilizar também formulários para preenchimento.

• Implantar o EAE - Espaço de Atendimento ao Empreendedor.

• Criar parceria com o SEBRAE para trazer a Incubadora de Novas Empresas e StartUps.

• Regulamentar Lei para benefício aos microempreendedores.

• Incentivar e apoiar guias e aplicativos, a fim de apresentar as empresas da nossa cidade em todo o
estado.

• Desburocratizar o atendimento aos empresários da cidade.

• Implantar Sala do Empreendedor, facilitando o acesso dos empresários locais aos serviços de abertura
e funcionamento de suas empresas.

• Implantar o CMTE - Cadastro Municipal de Trabalhadores e Empregadores.

• Reestruturar o PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador.

• Qualificar mão de obra local e encaminhar para empresas da cidade.

• Ampliar as ações do Portal do Trabalhador, divulgação de vagas e currículos.

• Integrar indústrias, comércio e serviços visando o fomento da economia local.



MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E DEFESA CIVIL

• Adquirir novos equipamentos e estruturar a defesa civil do município.

• Mapear as áreas de riscos da cidade e dos principais bairros em conjunto com a Secretaria de Ação
Social.

• Treinar funcionários para ação nos casos de emergências.

• Identificar a responsabilidade das organizações e indivíduos que desenvolvem ações específicas em
emergências;

• Criação de ações contínuas com o Corpo de Bombeiros.

• Viveiro de Mudas.

• Limpeza Pública; Poda, remoção e compensação ambiental.

• Conselho Comunitário de Limpeza Pública.

• Usina de Compostagem de Lixo.

• Usina de Reciclagem de Entulho.

• Coleta Legal do Lixo Reciclável.

• Estimular a criação de cooperativas de catadores.

• Engajar a comunidade nas ações.

• Redução ou isenção de impostos para empresas que compram materiais recicláveis.

• Assistência Social aos Catadores de rua.



• Usina de Compostagem de Lixo e Reciclagem de Entulho com participação público privado;

• Coleta Legal do Lixo Reciclável;

• Linkar ações de sustentabilidade com escolas – Pet Natal com premiação através de doações /
presentes da iniciativa privada.

• Projeto adote 1 árvore.

• Sementes do Amanhã.

• Ecopontos exclusivos para recicláveis.



TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Trabalho e Renda -  Investir em mão de obra qualificada é pensar no desenvolvimento de uma cidade
preparada para o futuro; por isso em nossa gestão vamos realizar parcerias com o setor privado para
capacitar e requalificar o cidadão de Carapicuíba.

• Qualificação de mão de obra: Em parceria com SEBRAE E SENAIS oferecer cursos para qualificar e
requalificar a população para o mercado de trabalho através de cursos e serviços que o mercado
necessite;

• Trabalhar em parceria com a ACE-Associação Comercial de Carapicuíba para incentivar e implantar o
departamento de apoio ao micro e pequeno empresário.

• Incentivar e orientar o pequeno empreendedor.

• Qualificar a mão de obra para que novas empresas venham instalar-se em Carapicuíba.

• Incentivar o jovem aprendiz, o primeiro emprego.

• Apoiar as empresas já existentes na cidade (pequena, média e grande).

• Criar incentivo ao empreendedorismo local e às novas empresas que desejam instalar-se em
Carapicuíba.

• Elaborar projetos que atinjam os nossos adolescentes; emprego com renda.

• Criar a feira noturna



SECRETARIA DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E OUVIDORIA

Secretaria de Administração / Recursos Humanos:

• Melhorar o atendimento e fazer com que a máquina pública seja mais eficiente.

• Implantar novo modelo de gestão pública com total acesso ao Portal da Transparência.

• Elaborar Plano de Carreira do Servidor Público Municipal, valorizando os funcionários que dedicam sua
vida a nossa cidade.

• Construção do Novo Paço Municipal, integrando todas as secretarias num único espaço,
desburocratizando o acesso do cidadão aos serviços públicos.

• Capacitar os servidores públicos municipais através de cursos e treinamentos. Implantar treinamentos
para novos servidores, capacitando-os antes de assumir as suas funções.

• Implantar canal de comunicação com a população integrando as Secretarias do município,
disponibilizar serviço telefônico gratuito de 3 (Três Dígitos).

• Ampliação do site governamental com prestação de serviços à população.

Secretaria de Governo e Comunicação:

Ter uma gestão eficaz, organizada e com profissionais capazes faz com que a cidade cresça e se
desenvolva em todos os segmentos;  por isso vamos organizar e capacitar nossos agentes públicos e
melhorar cada vez mais o atendimento e o serviço que será prestado para a população.

• Aumentar a fiscalização interagindo com as demais Secretarias fazendo com que elas tenham mais
ordenamento.

• Cumprir o Orçamento anual de cada Secretaria ficando responsável pelo planejamento.



• Estreitar a opinião pública e os objetivos do governo, coordenando atividades de relacionamento
administrativo da Prefeitura.

• Fiscalizar o cumprimento de nosso Plano de Governo por todos os Secretários na integra.

• Dar ampla e irrestrita divulgação das informações institucionais da Prefeitura através do Portal e redes
Oficiais do Município.

• Dar ampla divulgação à Prefeitura sobre todos os atos.

• Estreitar o contato com a Imprensa.

• Ampliar e preparar publicações e ações de publicidade e marketing de cunho institucional.

• Organizar com excelência eventos e executar o Cerimonial Público do Poder Executivo.

• Criar canais de contato entre o poder público e a população através da divulgação das ações e
prestação de serviços da Administração: Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, Cerimonial,
Fotografia, Mídias Digitais e Publicidade.

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

• Criação de Aplicativo Móbile para que o cidadão faça sua denúncia em tempo real.

• Criação de um canal direto com a Prefeitura para assuntos que necessitam de uma especial atenção.

• A Ouvidoria terá que responder qualquer chamado em até 24 horas.

• Valorização dos servidores públicos e melhorar os Planos de Carreiras.

• Compromisso de garantir o pagamento dos salários dos servidores em dia bem como dos fornecedores.

• Transparência nos gastos públicos.

•Diminuir o número de Secretarias no município.

• Informatizar todos os serviços municipais.



FAZENDA

• Promover o REFIS, a fim de melhorar a arrecadação da cidade.

• Diminuir o número de inadimplentes do município, criando projetos para facilitar o pagamento de
débitos junto a prefeitura.

• Implantar o Business inteligente para ter informações de dados da arrecadação em tempo real.

• Criar o Programa Nota Fiscal Municipal, onde o cidadão possa abater os impostos devidos como IPTU e
IPVA.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO:

• Criação de projetos de obras e encaminhar para o conselho, estudar a viabilidade de implantação em
cada bairro.

• Discutir Temáticas do Orçamento em cada bairro da cidade.

• Priorizar a participação do cidadão para desenvolvimento do Orçamento Participativo.

• Desenvolver a co-gestão na aplicação das políticas públicas, visando garantir o controle social e mais
transparência.

• Criação  do Conselho de Desenvolvimento Social.

• Urbanização e regularização de áreas livres em parceria com o Governo Estadual e Federal.

• Atualizar cadastros de famílias em áreas de risco, visando desenvolver programas habitacionais e
diminuir o déficit habitacional.

• Implantar o Urbaniza Carapicuíba, em parceria com indústrias de tintas e acabamentos da cidade;
incentivos ao acabamento externo dos imóveis residenciais e comerciais da cidade.

• Ampliar o Cidade Legal em parceria com o Governo do Estado, visando a regularização dos imóveis e
concessão de escritura definitiva ao cidadão carapicuibano.

• Criar nova Lei de Compensação Ambiental para empreendimentos comerciais e industriais de
Carapicuíba.

• Criar a Consulta Popular para o desenvolvimento do novo Plano Diretor do Município.



RECEITA E RENDAS

• Treinar, orientar e capacitar todos os funcionários da Fiscalização para uma atuação efetiva, séria,
explicativa e propositiva para a inclusão do estabelecimento ao cadastro de contribuintes da
municipalidade. Afinal, ninguém é informal por desejo e sim por falta de conhecimento de seus direitos e
obrigações.

• Viabilizar a Regularização do Comércio (garagens) na Cohab com alvarás a “Título Precário”.

• Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município.

• Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as iniciativas voltadas
ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda.

• Ampliar as atividades do Banco do Povo.

• Quanto menor o número de comerciantes e profissionais liberais informais, maior será o número de
contribuintes para o desenvolvimento de nossa cidade.
“Se cada um pagar um pouquinho, a prefeitura poderá fazer mais e melhor para todos!”.



JURÍDICO

Secretaria de Assuntos Jurídicos.

• Promover a arrecadação judicial das receitas municipais.

• Gerar Prestação de Serviços de Assistência Jurídica e Judiciária Gratuita à população carente, às
organizações sociais e comunitárias.

• Promover o aumento da defesa dos interesses do Município em juízo.

• Ampliar a orientação jurídica prestada à Administração Pública Municipal.

• Manter Serviços de Defesa ao Consumidor.

• Executar e acompanhar a Política Municipal de Regularização Fundiária em parceria com
 o Governo do Estado no Programa Cidade Legal.

• Apoiar e criar políticas púbicas para a regularização dos imóveis particulares na cidade,
 assim como ceder o devido título público aos que obtiverem  o direito sobre os mesmos.




