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INTRODUÇÃO

O presente Plano de Governo tem como objetivo apresentar as principais 
propostas da Coligação Carapicuíba no Caminho Certo para a cidade de 
Carapicuíba, para os próximos quatro anos.

Visa também dar continuidade ao trabalho de renovação e reestruturação 
do Município, iniciado pela atual gestão no ano de 2017, quando houve um 
verdadeiro choque de gestão, que já transformou os quatro cantos da cidade 
de Carapicuíba, o que é fruto de um trabalho sério e eficiente, e de uma gestão 
comprometida com o desenvolvimento de nossa cidade.

Agora, além do prosseguimento de um projeto vitorioso que está 
sendo implantado na cidade, almejamos progredir e avançar cada vez 
mais, implementando programas, projetos e ações que apresentem mais 
desenvolvimento e qualidade de vida aos carapicuibanos, melhorando a 
prestação dos serviços públicos em todas as áreas da administração municipal, 
tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura, assistência social, geração 
de empregos e desenvolvimento econômico, habitação, meio ambiente, lazer, 
entre outros.

Para isso, este Plano de Governo foi elaborado de forma extremamente 
responsável, para que todas as suas propostas possam de fato ser executadas, 
mas também de forma ousada e inovadora, para atender as necessidades e os 
anseios da população carapicuibana, sempre com o auxílio da sociedade civil e 
de profissionais especializados em cada área de atuação.

O conhecimento e a experiência adquiridos nestes anos de governo fazem 
com que a Coligação Carapicuíba no Caminho Certo tenha a exata noção de 
tudo o que ainda pode ser feito e aprimorado no Município, sempre respeitando 
os limites financeiro/orçamentários da cidade, sem fazer promessas de 
campanha com fins puramente eleitoreiros e impossíveis de serem cumpridas.

É com este objetivo que o presente Plano de Governo foi elaborado: manter o 
Município de Carapicuíba no caminho do desenvolvimento, iniciado em 2017, e 
avançar de forma sustentável e significativa rumo à construção de uma cidade 
mais humanizada, desenvolvida e próspera, para todos os munícipes.
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SAÚDE
Implantar nova Unidade Básica de Saúde;

Ampliação do espaço do Centro de Fisioterapia para aumentar a capacidade de 
atendimento;

Continuar com a distribuição gratuita de remédios; 

Manter o mutirão de consultas e exames;

Estender o serviço de Pronto Socorro odontológico para todos os dias;

Expandir para 24 horas o atendimento do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 
Álcool e Drogas;

Em parceria com o Governo Federal implantar a Academia de Saúde no Município;

Ampliar o treinamento para valorização e capacitação dos servidores;

Implantar e integrar o prontuário eletrônico para facilitar o atendimento dos 
pacientes;

Ampliar o Programa Saúde da Família;

Manter as parcerias com clínicas privadas, para consultas médicas especializadas;

Reestruturar as instalações da sede do SAMU no Município;

Buscar junto ao Ministério da Saúde a Vacina contra o Coronavírus.

SEGURANÇA
Aquisição de novos equipamentos para a GCM;
Continuar com a ampliação do efetivo da GCM;

Programa Meu Bairro Mais Seguro: implantar câmeras de segurança nas ruas da 
cidade e ampliar o videomonitoramento;

Investimento na segurança das escolas, unidades de saúde e equipamentos 
públicos, por meio de videomonitoramento;

Ampliação da iluminação de LED nas praças públicas e áreas de lazer;
Implantar o sistema Detecta no Município;
Criar o Programa Municipal do Bombeiro Mirim;

Continuar apoiando o Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e 
à Violência.
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EDUCAÇÃO
Reestruturação do ano letivo escolar pós-pandemia, garantindo a aprendizagem 

dos alunos da rede municipal;

Implantação de mais duas unidades do CEEAC (Centro de Educação, Esporte, 
Arte e Cultura);

Permanecer com o fornecimento do kit de uniforme e material escolar;

Construção e ampliação de novas escolas municipais;

Ampliar o número de escolas em tempo integral, em parceria com o Governo do 
Estado;

Ampliar o número de vagas na educação infantil (creche e pré-escola);

Oferecer aulas de inglês nas escolas de ensino municipal;

Oferecer aulas de informática nas escolas municipais;

Ampliar o programa de reciclagem nas escolas;

Continuar oferecendo o transporte escolar;

Criar o projeto Professor Inovador;

Manter o Programa Construindo o Futuro, reformando e revitalizando as unidades 
escolares municipais;

Manter o programa de bônus aos professores;

Continuar com a formação de aperfeiçoamento da rede municipal de ensino; 

Manter o programa Ceeja (Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos) 
em parceria com o Governo do Estado. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SOCIAL E TRABALHO
Continuar as tratativas junto ao Ministério da Economia, objetivando a vinda do 

CEAGESP para Carapicuíba;

PAT - manter os programas existentes no Posto de Atendimento ao Trabalhador, 
buscando recursos digitais para melhor atender a população.

Oferecer realocação profissional;

Implantação do Programa Time do Trabalho Carapicuíba e Fábrica das Profissões, 
visando desenvolver habilidades para facilitar a inserção do carapicuibano no 
mercado de trabalho;

Implantar o Banco de Alimentos, com sede própria para armazenar e conservar os 
alimentos destinados à população;

Continuar com investimentos na qualificação profissional, em parceria com os 
Governos Estadual e Federal;

Manter diálogo com empresários da indústria e do comércio, visando melhorar a 
infraestrutura destes setores;

Aperfeiçoar o Programa Ambulante Legal mediante a formalização da atividade.

Apoiar os profissionais liberais de Carapicuíba a partir do Centro Público de 
Economia Solidária, Banco do Povo e do SEBRAE-Aqui;

Continuar com a divulgação de vagas para pessoas com deficiência.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Criar o Projeto Crescer para oferecer às crianças e adolescentes o acesso às 

oficinas de música, violão e futebol;

Ampliar os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social);

Ampliar o Centro POP (unidade pública de referência para pessoas em situação 
de rua);

Manter a rede de proteção social com as entidades e abrigos que prestam serviços 
no Município;

Ampliar o atendimento e as atividades oferecidas aos idosos no Centro de 
Convivência aos Idosos (CCI);

Ampliar o atendimento às pessoas com deficiência;

Organizar paraolimpíadas municipais nos parques, com objetivo de incluir no 
esporte as pessoas com deficiência;

Manter e ampliar o serviço de Equoterapia;

Oferecer um atendimento humanizado às mães, pais ou responsáveis pela pessoa 
com deficiência, através dos serviços já existentes na Prefeitura Municipal de 
Carapicuíba;

Buscar junto ao Governo Federal a ampliação do número de pessoas beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Família;

Ampliar o Programa Viva Leite;

Oferecer os serviços do NECRIM (Núcleos Especiais Criminais), com objetivo de 
levar conciliação entre as partes;

Manter o serviço de acolhimento para Casa de Passagem;

Manter as oficinas dos cursos profissionalizantes;

Ampliação de políticas públicas para a inclusão do cidadão;

Manter e aprimorar o diálogo com o todos os Conselhos Municipais.
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MULHER
Criar o Centro de Referência da Saúde Integral da Mulher;

Implantação do Serviço Municipal de Mamografia;

Continuar com o Programa Presente de Deus para reduzir a mortalidade infantil 
no município e promover atenção integral à saúde da mãe e do bebê;

Implementar o botão do pânico no Município, em defesa da segurança das mulhe-
res vítimas de violência;

Oferecer cursos de qualificação profissional para autonomia econômica;

Manter e ampliar as atividades de zumba nos espaços esportivos existentes.

JOVEM
Oferecer curso on-line preparatório para o vestibular;

Manter o programa de estagiários da Prefeitura; 

Implantar o Instituto Tecnológico de Carapicuíba com ensino à distância;

Criar o JEPOE municipal, Jovens no Exercício do Programa de Orientação Munici-
pal (JEPOM), objetivando o fortalecimento do jovem na vida social;

NOVOTEC: continuar em parceria com o Governo do Estado, promovendo cursos 
de capacitação profissional e estágios aos alunos do ensino médio;

Apoiar as iniciativas da FATEC / ETEC, visando à ampliação de cursos;

Criar atividades para o público infantojuvenil no contraturno escolar;

Permanecer apoiando o Projeto Bola Dentro com a prática de tênis ao público 
infantojuvenil.



8

PROPOSTAS DO
PLANO DE GOVERNO

OBRAS E INFRAESTRUTURA
Entrega da passarela central, que dará acesso à FATEC, ETEC, Parque Gabriel 

Chucre;

Readequação do Viário Ayrton Senna, duplicação e ampliação da Avenida Anto-
nio Faustino dos Santos (antiga Av. Integração);

Recapeamento e melhorias das Avenidas Deputado Emílio Carlos, Estrada da Al-
deinha, Egílio Vitorello, Victório Fornazaro e Marginal do Ribeirão;

Continuidade da obra de canalização do córrego da Marginal do Cadaval;

Manter o programa de recapeamento e pavimentação nos bairros;

Em parceria com o Governo do Estado, ampliar e modernizar a Estação da CPTM 
– Carapicuíba.

Implementar a coleta seletiva no Município;

Ampliar a fiscalização referente ao descarte irregular de lixo e entulho, com a 
colocação de câmeras de monitoramento;

Reestruturar os ECOPONTOS;

Revitalização de vielas e escadões, com iluminação de LED, pavimentação e ram-
pas, garantindo acessibilidade e segurança aos moradores.
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HABITAÇÃO E CONVÊNIOS
Ampliar, em parceria com o Governo do Estado, o Programa Nossa Casa, para 

construção de novas unidades habitacionais;

Implantar no Município, em parceria com o Governo Federal, o Programa Casa 
Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida);

Implementar o Programa Planta da Minha Casa para regularização da construção 
e valorização de imóveis de até 150 metros quadrados;

Continuar com a regularização fundiária do Programa Municipal Legítimo Dono;

Ampliar a rede de tratamento de esgoto no Município.

ADMINISTRAÇÃO
Criação do CASP - Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos – visando 

propiciar oportunidades de desenvolvimento e capacitação dos servidores públicos;

Ampliar o atendimento digital e implantar o agendamento eletrônico;

Elaboração do plano de carreira dos servidores;

Manter o diálogo com entidade sindical representativa dos servidores para ava-
liar as reivindicações apresentadas;

Criação do sistema de aprovação on-line de edificações residenciais;

Ampliar o Programa Prefeitura no seu Bairro.
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ESPORTE
Criar o novo Parque Linear na região do Jardim Angélica e Parque Flórida;

Cercar e revitalizar o Parque da Aldeia;

Implantação de grama sintética no campo da Aldeia;

Continuar com a implantação de grama sintética nos campos;

Ampliar as vagas nas escolinhas de esportes em diversas modalidades (futsal, 
handebol, vôlei, basquete);

Continuar com a entrega de uniformes aos alunos das escolinhas de esportes, em 
parceria com o Sesi;

Manter e ampliar as atividades de zumba nos espaços esportivos existentes;

Dar continuidade aos campeonatos municipais gratuitos;

Criar escolinhas de esportes com aulas nos campos de gramado sintético;

Manter as edições dos campeonatos BMX. 

CULTURA E TURISMO
Ampliar o Projeto Gente Grande, que oferece aulas de música, dança, teatro, ati-

vidades esportivas e idiomas;

Integrar o Parque da Aldeia com a área da antiga faculdade, com objetivo de im-
plantar o CEEAC (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura) Aldeia;

Manter e ampliar as parcerias já existentes com a iniciativa privada (Sesc/CCR/
Foco), para levar apresentações artísticas a diversos pontos da cidade;

Fomentar as festas tradicionais do Município e inserir nos eventos apresentações 
culturais com artistas da cidade;

Valorizar o potencial turístico da cidade, por meio do turismo de negócios e for-
talecimento de sua identidade cultural, a partir da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, 
patrimônio histórico nacional;

Prosseguir com as ações para avançar na classificação do mapa do turismo na-
cional e integração do turismo estadual e regional, com o objetivo de alcançar o 
reconhecimento do potencial turístico da cidade.
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MEIO AMBIENTE
Ampliar o plantio de árvores nos bairros;

Resgatar as nascentes de água existentes, em parceria com a Sabesp;

Continuar as campanhas de preservação ambiental no Município;

Ampliar o programa Agente Ambiental Mirim;

Manter a limpeza pública nos bairros com a varrição das ruas;

Permanecer com a iniciativa Pedalando pela Cidade;

Buscar parcerias para ampliar o Programa de Reciclagem;

Estruturar projeto de reciclagem com os catadores.

BEM-ESTAR ANIMAL
Realizar mutirões de consultas e exames para animais;

Manter o programa de castração de cães e gatos (Meu Pet Legal);

Criação da Semana da Guarda Responsável de Animais e educação ambiental 
nas escolas públicas; 

Implantação do sistema registro geral animal (RGA) para cães e gatos.

TRANSPORTE E TRÂNSITO
Ampliar a instalação de semáforos inteligentes para deficientes visuais;

Construir rampas de acessibilidade pela cidade;

Ampliar a colocação dos abrigos nos pontos de ônibus;

Ampliar a construção das lombofaixas (faixas elevadas);

Intensificar a campanha de educação no trânsito durante o contraturno escolar.
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