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Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a PREFEITO 
EDIMAR SALEM, E SEU VICE Dr. HENRIQUE GREGORIO DE LIMA PARA O 
MANDATO DE  2020 – 2024. 
 
As experiências profissionais e pessoais DE EDIMAR SALEM, E SEU VICE Dr. 
HENRIQUE GREGORIO DE LIMA PARA O MANDATO DE  2020 – 2024. de 
sua equipe, e os inúmeros diálogos com os atores que possuem formação 
especifica em áreas de atuação que perpassam a administração municipal, 
foram considerados neste documento. 
 
O presente documento, proposta de governo, do candidato EDIMAR SALEM, E 
SEU VICE Dr. HENRIQUE GREGORIO DE LIMA PARA O MANDATO DE  2020 
– 2024, traça, estrategicamente, seus objetivos e metas para o governo, em 
curto, médio e longo prazo. 
 
Explica-se que os objetivos e metas traçados a médio e longo prazos, serão 
reestruturados após a investidura no cargo, visto não ter disponíveis todas as 
informações relevantes da atual situação econômico-financeira do município. 
Ainda, é legítimo ressaltar que diante do cenário político-econômico, quase 
imprevisível que penaliza o momento histórico nacional, seria uma 
irresponsabilidade assumir promessas ou compromissos, ou garantir amplas 
mudanças no cenário municipal em curto prazo. 
 
 O momento é de revisão e prudência. Desta forma, ao conhecer a realidade, 
será possível elaborar objetivos realistas a longo prazo e adequar os já 
propostos. Não podemos onerar mais as atividades econômicas. Precisamos 
utilizar os recursos disponíveis, com responsabilidade e transparência, para 
atender as necessidades mais imediatas da população e do município. 
Precisamos considerar os sacrifícios da população e oferecer serviços de melhor 
qualidade. Estamos apresentando um plano de governo capaz de reestruturar e 
resolver os problemas do município de CARAPICUÍBA-SP. 
 
Assim, com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de 
todos, com o implemento das mudanças necessárias, o município de 
CARAPICUÍBA voltará a crescer, atrairá investimentos com geração de renda 
atingindo uma qualidade de vida compatível com os anseios de todos que aqui 
vivem e desejam para CARAPICUÍBA-SP dias melhores e mais felizes. 
 
 
Prioridades e metas do nosso governo ao MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA-SP: 
 
1. Buscar e Mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais e realizar 
parcerias para sanar os problemas e promover o desenvolvimento do município. 
 
2. Fazer valer as metas da CONSTITUIÇAO FEDERAL e oferecer educação de 
qualidade possibilitando desenvolvimento profissional, humano, social e familiar 
a todos os CARAPICUIBANOS. 



 
 

 
3. Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para 
a população FAZENDO DA GUARDA MUNICIPAL UM BRAÇO FORTE DO 
MUNICIPIO NO COMBATE AO CRIME. 
 
4. BUSCAR melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as 
parcerias existentes. 
 
5. CONSOLIDAR E IMPLANTAR uma GESTÃO POLITICA de desenvolvimento 
humano e social, que seja capaz de emprego e renda e modo sustentável. 
 

MISSÃO DO PREFEITO E DO VICE E DO PRTB :  
 
“Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo, 
oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos, SEMPRE COM 
BASE NA FAMILIA ”. 
 
DOS VALORES E EFICIENCIA: 
 
Competitividade: desenvolver condições e fatores que transformem o município 
e suas empresas EM UM GRANDE POLO DE DESENVOLVIMENTO E 
TECNOLOGIA AO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA;  
 
 
INCLUSÃO SOCIAL: 
 
Tornar CARAPICUIBA em uma cidade humanizada, com ações concretas que 
possibilitem qualidade de vida e desenvolvimento sustentável a todos os 
CARAPICUIBANOS. 
 
SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO NO IDH: 
 
DESENVOLVER políticas que visem o atendimento das demandas da 
sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o desenvolvimento 
das empresas com isso melhorando os índices de IDH DO MUNICIPIO DE 
CARAPICUIBA. 
 
CIDADANIA:  
 
COLABORAÇÃO E BUSCAR PARCERIA com os diversos organismos do 
Estado e do município para fomentar a equidade social e econômica, bem como 
o desenvolvimento da cultura, educação, emprego, saúde, lazer, segurança para 
todos DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA.  
 
TRANSPARENCIA NA GESTÃO PUBLICA 
 



 
 

GARANTIR à população do acesso às informações se acompanhamento dos 
resultados dos programas e ações. 
 
PROFISSIONALIZAÇAO DA GESTÃO PUBLICA 
 
GARANTIR uma gestão profissional com servidores capacitados que primem 
pela ética, profissionalismo e comprometimento com as propostas da gestão 
municipal.  
 
RENOVAÇÃO  
 
BUSCAMOS SEMPRE O respeito e a transparência serão os pilares de nosso 
trabalho. Ao comunicar nossa visão de futuro para o município de 
CARAPICUIBA-SP, reafirmo que a nossa gestão será pautada pela 
transparência e nossas ações serão definidas pelas prioridades de cada 
segmento da administração Pública. 
 
Pretendemos, também, fazer de cada servidor um agente de mudança e 
esperamos que cada munícipe seja nosso parceiro nesse projeto de Renovação 
sonhado para CARAPICUIBA-SP. 
 
O futuro é possível e que sonhar com uma gestão pública eficiente e com os 
fundamentos baseado na família e em DEUS será sempre posição voltado na 
honestidade e SEM DUVIDA VAMOS BUSCAR SEMPRE FAZER AS 
ESCOLHAS CERTAS PARA A CIDADE DE CARAPICUIBA. 
 
Conto com todos vocês que querem mudar o MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E 
TRABALHAR PARA TRAZER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL A TODOS OS 
SETORES DESTA AMADA CIDADE. 
 
 

PRTB  
 

PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DO GOVERNO 
PARA O MUNICIPIO DE CARAPICUIBA NA GESTÃO 
(2020 – 2024) 
 

 
I- SAÚDE 

 
“Carapicuíba é um município populoso com alta densidade demográfica, 
área 100% urbana, e não recebeu ao longo dos anos os investimentos 
necessários para área da Saúde. A precariedade e improviso das 
unidades de saúde, a ausência de tecnologias de gestão e da assistência, 
não garantem dados e gastos seguros, para oferecer uma assistência 



 
 

com qualidade para a população. 
 
Sem efetividade e continuidade nos processos assistenciais para a 

população, além da falta de investimentos na Atenção Primária, o 

resultado oferecido hoje é a sobrecarga dos serviços de urgência e 

emergência, acarretando grande insatisfação popular e resultados 

insignificantes como o número de atendimentos realizados na atenção 

primária”. 

 
Desenvolver um choque de gestão administrativa com Planejamento 
Estratégico Corporativo para a SMS, baseado nos princípios da Administração 
Pública visando o aculturamento da qualidade na assistência com 
cumprimento da legislação, indicadores e metas. 

 
Informatização das farmácias das Unidades Básicas de Saúde; 

 
Implementar os dispositivos da nova legislação que determina a marcação de 
consultas e exames na própria Unidade Básica de Saúde. 

 
Criar grupos de trabalho com objetivo de construir um Plano de Ação visando 
a melhoria do acesso às UBS tendo por base a Política Nacional de 
Humanização (PNH) com foco no acolhimento com identificação de 
necessidades como estratégia prioritária para a ampliação e qualificação do 
acesso à Rede Municipal de Saúde; 

 
Aperfeiçoar e fortalecer da Gestão do SUS conforme legislação vigente 

 
Aprimorar Conselho Municipal de combate, prevenção e controle do uso de 
álcool e drogas. 

 
Instalar a Participação Popular na Saúde com Conselhos locais de saúde 
(grupos de bairros) através de Fóruns de discussão de resultados e construção 
democrática com a população local para um SUS melhor. 

 
Modernizar e fortalecer a Vigilância Sanitária Municipal. 

 
Ampliar o serviço de Ouvidoria do SUS Municipal, com captação de demandas 
espontâneas e busca ativa junto aos usuários. 

Aprimorar todos os programas já existentes. 
 

II- DESENVOLVIMENTO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 
 

“Carapicuíba se situa entre as principais rodovias do Estado por onde 



 
 

passa grande parte da produção nacional. Precisamos aproveitar este 
potencial para atrair novos investimentos que possam gerar empregos, 
melhorar a arrecadação tributária e impulsionar o desenvolvimento da 
cidade”. 

 
Estabelecer diálogo constante com entidade representativa dos trabalhadores 
ambulantes visando normatizar e melhorar as condições de trabalho do setor; 

 
Fortalecer as atividades do PAT na captação de vagas no parque empresarial 
regional e investir em sistemas alternativos de inserção no mercado de 
trabalho; 

 
Fomentar os programas destinados aos jovens aprendizes e aos estagiários; 

 
Apoiar às costureiras e outros profissionais liberais de Carapicuíba por meio 
do banco do povo, além de incentivar a formação de cooperativas; 

 
Investir na qualificação profissional com recursos do Pronatec, do FAT – Fundo 
de Amparo ao Trabalhador e da própria Prefeitura, e implantar cursos rápidos, 
de fácil empregabilidade; 

 
Retomar o programa Frente de Trabalho, de acordo com a legislação vigente, 
para enfrentar o desemprego, garantido a atuação dos bolsistas em serviços 
da administração municipal e em cursos de capacitação profissional. 

 
 

 

III- SEGURANÇA 
 
“A segurança não é só um problema do Governo do Estado. O município 
também precisa atuar no sentido de diminuir a violência, roubos e furtos, 
melhorando a segurança da população. Por isso vamos ampliar e treinar 
a nossa Guarda Municipal”. 

 
Ampliar a Guarda Municipal em termos de efetivo e viaturas visando atender, 
satisfatoriamente, as necessidades da população em termos de combate e 
prevenção da criminalidade; 
Reivindicar, junto ao governo do Estado, a ampliação da Ronda Escolar; 

 
Estruturar e melhorar o trabalho da Defesa Civil com profissionais e voluntários 
capacitados para ações preventivas, de assistência e de socorro; 

 
Aprimorar o monitoramento das câmeras de Carapicuíba. 
 

 

IV- TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 



 
 

 
“O número de veículos registrados em Carapicuíba mais que dobrou nos 
últimos dez anos. Este aumento substancial da frota em tão pouco 
espaço de tempo provocou um estrangulamento do trânsito em vários 
pontos da cidade exigindo, portanto, a adoção de medidas eficazes e de 
soluções criativas”. 

 

 

Transporte Municipal com a passagem mais barata e justo a todos; 

 

Acompanhar e apoiar as obras do Corredor de Ônibus, dos Terminais 
Intermunicipais do Centro e do KM 21 e dos dois novos viadutos para que 
sejam concluídos no tempo previsto proporcionando, assim, melhor mobilidade 
urbana na cidade; 

 
Manter entendimentos com o Governo do Estado visando a adoção de obras 
necessárias no Novo Terminal Municipal, em especial a implantação de 
passarela de acesso à Estação de Trem da CPTM, faculdades e Parque da 
Lagoa; 

 
Buscar recursos financeiros junto ao Governo Federal para dar continuidade 
às obras da avenida do Córrego Cadaval, canalizando novos trechos e 
pavimentando os pontos já canalizados; 

 
Desenvolver estudo em parceria com a EMTU (Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos) para reorganizar e melhorar as linhas intermunicipais 
em bairros da cidade; 

 
Estabelecer entendimentos com a EMTU e empresas concessionárias do 
transporte público municipal de passageiros visando a implantação de abrigos 
de ônibus para oferecer conforto aos usuários; 

 
Desenvolver estudos no sentido de implantar rotas alternativas para desafogar 
o trânsito nas vias de maior fluxo de veículo na cidade; 

 
Promover campanhas de educação no trânsito juntos as escolas públicas e 
empresas. 
 
Transporte escolar com preço menor para nossas crianças de Carapicuíba. 

 

 
V- EDUCAÇÃO 
 
 



 
 

“A falta de vagas em creche e um ensino de qualidade são os principais 
problemas enfrentados pelas famílias em Carapicuíba. Nossa 
administração dará atenção especial a este setor, pois a educação 
contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural da 
sociedade e do país”. 

 

Ampliar o número de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e de 
educação infantil (4 e 5 anos) por meio da administração direta, construção de 
novas unidades e de parceria com entidades de forma atender a demanda da 
cidade conforme estabelece as normas vigentes; 

 
Estabelecer diálogo permanente e apoiar as ações da FATEC e ETEC visando 
melhorar a qualidade de ensino, bem como promover novas modalidades de 
cursos que atendam o perfil de emprego da região; 

 
Fornecer, anualmente, aos alunos da Rede Municipal de Ensino, uniforme e 
material escolar; 

 
Ampliar o programa de alfabetização de jovens e adultos – EJA, aproveitando 
salas de aulas ociosas em bairros da cidade que ainda não dispõem deste 
benefício; 

 
Manter entendimentos e apoiar as ações do SESI em Carapicuíba; 

 
Apoiar e ampliar o atendimento nas entidades que atendem deficientes, 
promovendo a inclusão educacional e a melhoria na qualidade dos serviços 
prestados; 

 

Investir na formação continuada dos professores; 
 
Promover a formação de educadores visando moldar uma prática pedagógica 
que conduza o aluno a refletir e ser agente de construção de uma sociedade 
justa e fraterna; 

 
Estimular a utilização de ferramentas disponíveis de tecnologias a serviços da 
melhoria na qualidade da educação básica; 

 
Buscar parcerias junto ao Governo Federal, por meio do Ministério da 
Educação, para implantar, em Carapicuíba, unidade da Universidade Aberta 
do Brasil. 

 
Melhorar o serviço de transporte escolar para atender as crianças da Rede 
Municipal que residem a partir de 2 quilômetros da Unidade Escolar. 

  
 



 
 

 
VI- ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 
“Para garantir a qualidade de vida das pessoas e das comunidades e 
promover a transformação social, necessitamos de uma assistência social 
mais técnica, humana e eficiente que não se traduza apenas na concessão 
de benefícios de transferência de renda, mas sim que proporcione a 
capacidade de inclusão e independência dos usuários”. 

 
Aperfeiçoar os serviços existentes utilizando recursos Federal e Estadual para 
mantê-los, otimizando investimento de recursos próprios e direcionando essa 
economia para implantação de novos serviços, programas, projetos e 
parcerias com Organizações não governamentais. 

 
Fortalecer espaços de convivência nos bairros visando fácil acesso da 
população aos serviços públicos, em parcerias com as igrejas, associações e 
instituições filantrópicas. 

 
Incentivar a implantação de cooperativas e grupos associativos para o 
funcionamento e orientações de empreendedorismo e de pequenos negócios; 

 
Buscar junto aos governos Federal e Estadual a ampliação dos espaços de 
atenção às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social (CRAS e 
CREAS); 

 
Incentivar, ampliar e qualificar os serviços públicos de valorização e garantia 
de direitos à Criança e Adolescentes, à Juventude, à Mulher, Idosos, 
Deficientes visando a igualdade social; 

 
Fortalecer as ações da Coordenadoria de Igualdade Racial, bem como 

promover políticas públicas de combate a todo tipo de discriminações às 

minorias; 

 
Aprimorar o funcionamento do Centro POP para atendimento de pessoa 
em situação de rua;  
Projeto para regularizar as escrituras de terrenos na nossa cidade e as 
áreas livres passar a ter documentação de compra e venda; 
 
Apoio às Organizações não governamentais que prestam serviços 
relevantes para o município. 

 

Construção da câmera dos vereadores junto com o gabinete do prefeito para 

facilitar transporte de documentos para aprovação dos vereadores. 

 



 
 

VII- CULTURA 

 

“Investir em cultura representa fortalecer uma das mais significativas 
atividades humana. A cultura e as artes atribuem sentido à vida cotidiana 
das pessoas, seja do ponto de vista material, seja do ponto ético e moral. 
O potencial artístico de Carapicuíba precisa ser aproveitado para que a 
produção cultural da cidade possa gerar empregos, renda e laços de 
afetividade entre as pessoas”. 

 
 
Fortalecer as oficinas de artes, músicas, poesia, grafitagem, teatro e dança 
que funcionem em diferentes bairros; 
 

 
Incentivar as festas tradicionais e folclóricas, como: Encenação da Paixão de 
Cristo, festa de Santa Cruz, festa de Santa Cruzinha, festa de Santa Catarina, 
Semana Nordestina, festa da Primavera, romaria para Bom Jesus de Pirapora, 
São Pedro; show gospel, desfile na Semana da Cohab; 
 

 
 

 
VIII- ESPORTE E LAZER 
 
 
“Nossa população necessita de mais espaços de lazer e de esporte. 
Estas atividades têm uma função social e influenciam diretamente na 
qualidade de vida e formação das pessoas. Vamos propor atividades com 
acompanhamento e orientação de profissionais da área”. 

 

 
Colocar em funcionamento os ginásios de esportes Tancredão e Ayrton 
Senna, obedecendo às normas de segurança; 

 
Reformar e fazer manutenção constante nos campos de futebol, quadras, 
centros poliesportivos e praças já existentes; 

 
Melhorar a estrutura dos campeonatos de futebol; 
 

 
Buscar junto ao Ministério do Esporte e Secretaria Estadual de Esporte Lazer 
e Juventude, programas esportivos que possam ser implementados em 
convênio com a Prefeitura. 

 
Criar ruas de lazer nos bairros aos fins de semana. 

 
 



 
 

IX- HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 

“Todo mundo gosta de morar em uma cidade bonita, ordeira e que ofereça 
qualidade de vida. É isto, que precisamos fazer em Carapicuíba. Vamos 
nos unir para que nossa cidade seja um orgulho para todos os seus 
moradores.” 

 

Buscar recursos nos projetos habitacionais do governo do Estado e governo 
Federal; 

 
Cobrar agilidade nas ações do Programa Cidade Legal, do Governo do 
Estado, para concluir o trabalho de regularização e entregar o título de posse 
aos moradores; 

 
Ampliar e melhorar a limpeza 
pública nos bairros; Fiscalizar o 
descarte irregular de lixo e 
entulho; 
Desenvolver programa de incentivo à arborização nos bairros; 

 
Trabalhar no sentido de melhorar o aspecto paisagístico de praças e parques 
já existentes, com plantio de árvores; 

 
Identificar e proteger as nascentes de água; 

 
Desenvolver campanha de preservação ambiental entre a população, 
sobretudo nas unidades escolares entre crianças, jovens e adolescentes, 
promovendo a educação ambiental; 

 
Buscar junto ao Ministério do Meio Ambiente e Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, programas ambientais que possam ser implementados em convênio 
com a Prefeitura. 
 
Saneamento em toda a cidade para melhoria em geral. 
 

 
X- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
“A administração pública precisa se reorganizar com o objetivo de 
reduzir custos em todas as áreas e aplicar corretamente os recursos 
arrecadados, com a finalidade de atingir eficiência na gestão. Desta forma 
será possível realizar investimentos em setores essenciais como saúde, 
segurança, educação e obras de infraestrutura”. 

 
Reduzir o número de secretarias e controlar rigorosamente os gastos da 



 
 

Prefeitura em todas as áreas da administração; 
 
Elaborar o Plano de Carreira e de Cargos e Salários, eliminando distorções e 
promovendo a valorização do servidor; 

 
Dialogar com a entidade sindical representativa dos servidores de modo 
avaliar as reivindicações apresentadas; 

 
Manter sintonia constante com os Ministérios do Governo Federal e 
Secretarias do Governo Estadual no sentido de conseguir recursos financeiros, 
por meio de convênio, para investimentos na cidade; 

 
Modernizar a estrutura administrativa da prefeitura tendo em vista a 
necessidade de proporcionar rapidez e comodidade no atendimento à 
população; 

 
Buscar parcerias com Faculdades no sentido de estabelecer convênio para 
que o servidor possa estudar e ampliar o grau de escolaridade, além de 
promover cursos de capacitação e a qualificação do funcionalismo; 

 

Melhorar o funcionamento do programa “Prefeitura no Seu Bairro” objetivando 
levar serviços básicos à população; 

 
Planejar as ações, evitar o desperdício de recursos públicos e oferecer serviços 
de qualidade. 

 
Capacitação e valorização profissional para aprimoramento do corpo de 
recursos humano existente e garantia de excelência no atendimento ao 
público; 

 
 
 
XI- ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

“Desenvolver ações voltadas à Pessoa com Deficiência significa 

fortalecer a inclusão na sociedade, garantir igualdade de oportunidade, 

acessibilidade e combater a discriminação. Por isso vamos atuar junto 

com os setores organizados em busca de políticas públicas de 

valorização do cidadão”. 

 
Trabalhar pela implantação e Unidade Móvel da Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro, órgão do Governo do Estado, e que oferece serviços que visam suprir 
as carências no campo da reabilitação para pacientes com deficiências físicas 
incapacitantes, motoras e sensório-motoras; 

 
Manter diálogo permanente com o Conselho Municipal da Pessoa com 



 
 

Deficiência visando apoiar as ações do órgão, bem como discutir propostas 
inclusivas na cidade; 

 
Melhorar a acessibilidade nas calçadas das principais vias, transporte público, 

terminais de ônibus, órgãos públicos visando reduzir barreiras arquitetônicas 

que dificultam o acesso da pessoa com deficiência; 

 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), batalhar pela 

captação de vagas de trabalho específicas para pessoas com deficiência, 

conforme estabelece a legislação vigente; 

 
Buscar parcerias com Clínicas de Reabilitação e Faculdades de Fisioterapia 

visando ampliar o atendimento de pessoas que necessitam de tratamento. 

 

Rebaixamento das calçadas para melhor acesso. 

 
 
XII- PROTEÇÃO DE ANIMAIS 
 
“Carapicuíba precisa adotar medidas urgentes para o controle de 

zoonoses e equilíbrio da população animal. Vamos reunir as entidades 

que atuam nesta área e agir de forma concreta e segura em defesa deste 

tema tão desassistido em nossa cidade”. 

 
Desenvolver estudos para implantação de um Centro de Controle de Zoonoses 
visando preservar a saúde das pessoas e de animais; 

 
Criar um Conselho de Proteção aos Animais; 

 

Estabelecer convênio com profissionais e clínicas veterinárias do município 
para desenvolver ações itinerantes de castração de animais. 

 

Criar centros de castração humanitária aos animais. 

 

Retirardas vias públicas, animais de grande porte   abandonados. 

 

Definirespaçospara acomodação dos animais abandonados erecolhidos. 

 

Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos 
animais 

 



 
 

 

 
XIII- JUVENTUDE 

 

Investir na formação profissional do jovem implantando cursos rápidos, de fácil 

empregabilidade, utilizando recursos do Pronatec, do FAT – Fundo de Amparo 

ao Trabalhador e da própria Prefeitura; 

 
Implantar o ITC, Instituto Tecnológico de Carapicuíba para oferecer ensino 
técnico de nível médio aos milhares de jovens e adultos que necessitam de 
capacitação e aperfeiçoamento profissional; 

 
Ampliar e melhorar a qualidade do Cursinho Pré-Vestibular Gratuito para que 
mais jovens possam se preparar visando os exames vestibulares, 
principalmente nas Universidades Públicas; 

 
Apoiar as ações da FATEC e ETEC objetivando melhorar a qualidade de 
ensino, bem como promover novas modalidades de cursos que atendam o perfil 
de emprego da região; 

 
Trabalhar pela implantação de uma unidade Fábricas de Cultura e Projeto 
Guri, programas do Governo do Estado que oferecem, ao jovem, aulas de 
iniciação artística nas áreas de música, teatro, circo, dança, multimeios, xadrez 
e artes plásticas; 

 
Buscar parcerias com os governos Estadual e Federal objetivando instalar 
internet banda larga, (Wi- Fi) nos parques, calçadão do Centro e outros pontos 
estratégicos da cidade; 

 
Apoiar iniciativas de empresas e entidades voltadas ao Programa Jovem 
Aprendiz que oferece oportunidade de trabalho em jornada reduzida e formação 
técnico/profissional; 

 
Buscar, junto aos governos estadual e federal, programas voltados à promoção 
da juventude nas áreas de esporte, educação, cultura, ciência e tecnologia, 
meio ambiente, entre outras. 

 

 
XIV- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 
 
Promover ações em defesa do direito da mulher; 

 
Ampliar e aprimorar os serviços oferecidos pela Coordenadoria da Mulher; 

 
Apoiar e aprimorar o atendimento oferecido pelo Centro Especializado de 



 
 

Atendimento a Mulheres em Situação de Violência (CREVIM); 

 
Ampliar e aprimorar o atendimento especializado e humanizado à Saúde da 
Mulher. 
 
 

XV- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA 

 

Ampliar as condições de utilizaçãopelos idosos, dosespaços existentes, com 
ofertade serviços e atividades de convivência, incluindo atendimento específico 
aos que estão em situação de vulnerabilidade.  

 

Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às 
suas necessidades e direitos.  

 

Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idoso. 

Promover a articulação e monitoramento das diretrizes previstas  
no Estatuto do Idoso;  

Apoiar, ampliar e fortalecer os atendimentos já existentes no 
município; 

 
Estruturar o atendimento oferecido pelo 
Conselho do Idoso; Promover a inclusão 
social do idoso. 
 
Casa de recuperação para idoso com 
baixo custos. 

 

 

XVI- PROGRAMA PARA A SECRETARIADE HABITAÇÃO 

 

Captar recursos federais para realizar melhorias em conjuntos habitacionais 

Reabrir inscrições para os interessados no Programa Minha Casa Minha Vida. 

Dar cumprimento ao que preceitua o Plano Municipal de Habitação. 

 

XVII- PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  

 



 
 

Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham expertise e 

possibilidades de promover atividades esportivas e de lazer em nosso município. 

 

Incentivar os talentos locais bem como o desenvolvimento de novos talentos nas 

diversas áreas da cultura. 

 

Promover campeonatos esportivos. 

 

Utilizar espaços públicos para o desenvolvimento de aulas esporte e lazer 

coletivos. 

 

Promover orientações sobre saúde e atividades físicas. 

Divulgar os locais turísticos da região. 

Humanizaras relações 

 

XVIII- PROGRAMA PARA A SECRETARIA DA CULTURA 

 

Incentivar o estudo da cultura local, identificando a identidade da cultura do 

município.  

 

Planejar e realizar atividades culturais. 

 

Valorizar as manifestações culturais que expressam a diversidade, o patrimônio 

e os recursos naturais. 

 

Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e na cidade. 

 

Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos locais 

 

Promover eventos culturais de interesse coletivo. 



 
 

Identificar os movimentos culturais e artísticos na comunidade. 

Identificar imóveis de valor histórico no município e promover sua conservação. 

 

XIX- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Coordenar os processos de comunicação. 

Gerenciar processos de comunicação institucional, interna e externa. 

Apresentar e dar publicidade às realizações da prefeitura. 

Criar propostas de marketing e divulgação das potencialidades do município. 

Executar a publicidade da Administração Direta e Indireta. 

Criar um Serviço de protocolo para atendimento às necessidades da população. 

 

XX- SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

Viabilizar a realização de convênios junto ao governo Federal/Estadual e 

Universidades e outros municípios; 

Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em 

nosso município. 

Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 

permanentes dos órgãos da administração pública municipal. 

 

 

XXI- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Desenvolver atividades de consultoria e assessoramento jurídicos. 

Representar o Município judicial e extrajudicialmente, recebendo as citações, 

intimações e notificações judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou ao Município;  

Elaborar defesas e prestar informações ao Ministério Público e ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

Defender em juízo os interesses da Administração. 



 
 

Dar celeridade aos processos e procedimentos otimizando os prazos e 

demandas. 
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