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CARAPICUÍBA MAIS SAÚDE 

A saúde tratada com respeito e qualidade 

 

• Iniciar a construção do Pronto Socorro Central.   

• Implantar a Unidade Básica de Saúde do Idoso. 

• Implantar duas Novas UBSs, uma na Vila Helena e outra no Ariston. 

• Garantir e melhorar o acesso dos munícipes a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada.  

• Ampliar o horário de funcionamento de algumas Unidades Básicas de Saúde – 

UBSs.  

• Aumentar o atendimento da saúde com a contratação de mais médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

• Ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde. 

• Informatização das unidades de saúde.  

• Implantar o   programa de saúde nas escolas.    

• Fortalecer o trabalho da Ouvidoria da Saúde.  

• Ampliar o número de ambulâncias na cidade e melhorar o transporte ambulatorial 

de pacientes na cidade.  

• Implantar a Farmácia 24 horas. 

• Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.  

• Priorizar o atendimento básico de saúde, garantindo a presença de médicos 

pediatras, ginecologista e clínicos gerais nas Unidades Básica de Saúde.  

• Priorizar a saúde da mulher (prevenção do câncer de mama e ginecológico).  

• Atenção especial à Patrulha da Dengue, proporcionando melhor estrutura para o 

desenvolvimento dos trabalhos.  

• Atenção especial no atendimento aos diabéticos e hipertensos.  

• Criar o Programa de Prevenção de Gestação na Adolescência.  

• Implementar a Policlínica como um centro de especialidades que tenha 

funcionalidade e com toda a rotina que esse centro demanda. 

• Melhorar os atendimentos dos Pronto Atendimentos (PAs) da Vila Dirce e da 

Cohab II e Pronto-Socorro Infantil (PSI).  

• Atendimento ortopédico 24 horas no Pronto Atendimento da Vila Dirce. 

• Apoiar e manter uma relação construtiva com o Conselho Municipal de Saúde para 

que juntos possamos melhorar o serviço municipal de saúde. 

• Proporcionar melhores condições de trabalho e segurança aos funcionários do 

SAMU, objetivando o melhor atendimento à população.   



• Reforçar as ações de prevenção ao HIV/AIDS. 

• Criar programa integrado de atendimento a família e ao dependente de álcool e 

outras drogas ilícitas, programa este que envolva atenção na área da saúde, 

educação, formação profissional, assistência jurídica e parceria com o terceiro 

setor como as comunidades terapêuticas.  

• Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e 

gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo a terceira idade.  

• Manter o monitoramento e as ações preventivas ao novo coronavírus. 

• Reforçar as campanhas de vacinação. 

• Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria 

com a Secretaria Estadual da Saúde e o Ministério da Saúde.  

• Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 

dependentes de drogas licitas e ilícitas.  

• Atuar junto à saúde suplementar (operadoras de planos de saúde) para melhoria 

do acesso e da qualidade do atendimento aos usuários deste sistema.  

• Garantir o acesso universal a todos os moradores de Carapicuíba as unidades de 

saúde, por meio do plano de acessibilidade.  

• Enfocar as consequências do uso de álcool e outras drogas x trânsito; a 

desvalorização da vida e a banalização da morte. 

• Atuar junto aos municípios vizinhos no sentido de apoiar a organização do setor 

saúde em toda a região na expansão de serviços de média complexidade, com 

fortalecimento de atenção básica resolutiva local; consórcio metropolitano de 

saúde. 

• Segurança 24 horas e videomonitoramento nos Prontos Atendimentos e nas 

Unidades Básicas de Saúde.  

 

 

CARAPICUÍBA MAIS EDUCAÇÃO 

Ampliar a escolaridade, qualidade no atendimento  

e valorização dos profissionais 

 

• Manter ações de prevenção ao novo coronavírus nas escolas.  

• Retomar e concluir as obras de creches e pré-escolas que estão paradas. 

• Firmar parceria com ONGs e iniciativa privada para ampliar a oferta de vagas em 

creches e pré-escolas.  

• Criar plataforma on-line de cursos livres e gratuitos, a fim de dar oportunidade para 

as pessoas que buscam um aperfeiçoamento profissional.   



• Adotar uma política de parceria com escolas de cursos técnicos do município para 

ampliar a oferta de cursos profissionalizantes na cidade.  

• Incluir a história da cidade na grade curricular das escolas municipais.  

• Buscar parceiras para retomar o cursinho pré-vestibular gratuito em Carapicuíba.  

• Firmar parceria com o Sebrae, FecomercioSP e Associação Comercial de 

Carapicuíba para realização de aulas temáticas sobre economia doméstica e 

empreendedorismo, visando preparar jovens para desafios que encontrarão no 

futuro. 

•  Buscar parceria junto ao Governo do Estado para ampliar as escolas de tempo 

integral.  

• Concluir a ampliação da EMEF Vereador Edegar Simões.  

• Melhorar a qualidade do uniforme escolar, com entrega no primeiro dia de aula. 

• Ampliar e melhorar o transporte escolar gratuito.   

• Melhorar a qualidade da merenda escolar.  

• Criar o Programa Laboratório de Educação Digital nas EMEFs. 

• Melhorar e ampliar o acesso ao ensino de jovens e adultos visando zerar o 

analfabetismo.  

• Garantir a acessibilidade e inclusão ao aluno com deficiência.  

• Capacitar e valorizar professores e funcionários.  

• Atualizar e melhorar o plano de cargos e salários dos professores.   

• Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino, 

independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural da 

população. 

• Criar o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral formada por 

escolas integrais, contra turnos e centros integrados de educação, cultura, esporte, 

ciência e profissionalização. Esses centros, além de unidades de ensino e de 

profissionalização estarão voltados para a difusão do acesso ao conhecimento 

científico e tecnológico.  

• Estimular a expansão descentralizada e a criação de novas escolas técnicas, pós-

médio e ensino superior para a incorporação da população de mais de 16 anos.  

• Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 

sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos conselhos 

escolares. 

• Firmar convênio com o Instituto Legislativo Paulista para aulas de cidadania nas 

escolas municipais de Carapicuíba.  

• Ampliar o programa de formação continuada garantindo a constante atualização 

de aprimoramento dos profissionais da educação. 

• Implantar o Programa Aula no Parque. 

• Trazer a plataforma Google For Education para Carapicuíba. 



• Ampliar a participação das escolas municipais em campanhas educativas sobre 

saúde, combate às drogas, meio ambiente, trânsito, segurança, entre outras. 

• Implantar o Programa Maratona do Enem. 

• Modernizar as bibliotecas das escolas municipais.  

• Implantar o Programa Uma Cidade de Leitores.  

• Programa Dentista na Escola  

• Programa de contação de história nas pré-escolas e creches. 

  

MULHERES 

Em Carapicuíba: Lugar de mulher é onde ela quiser! 

 

• Criar a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, como instrumento de 

fortalecimento da institucionalidade das políticas públicas;  

• Implantar a Casa da Mulher Carapicuibana, um espaço com serviços 

especializados no combate à violência contra a mulher, acolhimento, apoio 

psicossocial, promoção de autonomia econômica; espaço criança, alojamento de 

passagem e central de transporte.   

• Criar a Ronda Maria da Penha para atuar em rondas e no monitoramento de 

medidas protetivas.  

• Reforçar o SOS Mulher do Governo do Estado e lançar uma versão municipal para 

garantir a segurança da mulher carapicuibana. 

• Garantir o combate às desigualdades sociais entre homens e mulheres como 

condição do desenvolvimento do município.  

• Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as 

mulheres de Carapicuíba, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou 

de qualquer outra. 

• Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 

contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 

• Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino  

‘Empreendedora Carapicuibana’ - que contempla a capacitação gerencial e a 

orientação financeira, em parceria com entidades afins e com o governo federal, com 

atenção especial nas linhas de crédito produtivo existentes. 

• Instituir o fórum representativo, fiscalizador, propositivo de programas e políticas 

para mulheres. 

• Iniciar a implantação do Centro de Referência de Saúde da Mulher. 

 

 

 



IDOSO 

Uma cidade pensada para a terceira idade 

 

Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e 

lazer para atendimento especializado aos idosos. 

Implantar a Unidade Básica de Saúde do idoso. 

Criar o espaço de arte cultural municipal para o idoso.  

Estruturar o espaço do CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade).  

Apoio ao JORI (Jogos Olímpicos Regionais do Idoso).  

Desenvolver programa de requalificação profissional e empregos para pessoa idosa 

Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e vivências para 

as gerações mais novas. 

Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de 

direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua. 

Estimular a organização e fortalecer o Conselho Municipal do Idoso, para acompanhar, 

incentivar políticas públicas e garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso.  

Apoiar ações de instituições voltadas para a pessoa idosa.  

Buscar parceira para efetivar programa de educação de nível superior na terceira idade.  

Promoção da atividade física da população em geral, inclusive idosos. Ampliando a oferta 

de espaços, instalações para atividades físicas na cidade e orientação de educadores 

físicos. 

Melhorar o acesso da população idosa a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. 

Promover a atenção integral à saúde dos idosos. 

Expansão das consultas e exames especializados para diminuir as longas filas e tempo 

de espera por consultas e exames médicos. 

Promover e incentivar a participação da população idosa nos eventos realizados pela 

Prefeitura.  

 

CARAPICUÍBA MAIS SEGURA 

Um plano e governo pensado para garantir segurança de todos 

    

• Reativar a Base Comunitária da Guarda Civil Municipal no Ariston. 

• Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal.   

• Intensificar as rondas da Guarda Civil Municipal nos parques.  

• Firmar parceria com o Governo do Estado para otimizar o policiamento ostensivo 

e integrado: Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. 



• Ampliar o Centro de Monitoramento Integrado da Segurança Pública de 

Carapicuíba.  

• Intensificar ações educativas para a prevenção e combate ao uso de drogas, 

voltada para os estudantes das escolas públicas e privadas no município.  

• Ação intersecretarial para desenvolver ações de combate às drogas com pessoas 

em situação de rua e/ou em vulnerabilidade social.  

• Ampliar a segurança nos prédios públicos.  

• Criar Plano Municipal de Segurança Comunitária Cidadã, para estabelecer 

diretrizes de curto, médio e longo prazo, além de uma evolução continua das ações 

de segurança em toda a cidade.  

• Ampliar a iluminação pública. 

• Instalar câmeras de videomonitoramento em praças e parques.    

• Desenvolver ações de capacitação de mediação, cidadania e direitos humanos 

com os guardas municipais.    

• Criar o Centro de Formação, Pesquisa e Aperfeiçoamento em Segurança Urbana.  

• Garantir equipamentos modernos e eficientes aos Guardas.  

• Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Ação nas escolas 

municipais, estaduais e particulares para combater o aliciamento de crianças e 

jovens.   

• Implantar a Ronda Maria da Penha. 

• Usar parte dos prédios públicos na divulgação de temas relacionada à cultura de 

paz e de segurança pública. 

• Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade.  

• Apoiar a atuação do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança).  

• Reforçar a atuação com o Conselho Tutelar nas ações preventivas de segurança 

envolvendo crianças e adolescentes. 

• Valorizar o efetivo da Guarda Civil Municipal.  

• Modernização das viaturas e motos.  

 

 

DROGAS 

Prevenção e Tratamento 

 

• Comitê integrado antidrogas intersetoriais vinculado à saúde.  

• Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família, que envolva 

atenção na área da saúde, educação, formação profissional e assistência jurídica.  



• Campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, estaduais e 

federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a prevenção 

ao uso de drogas. 

• Implantar centros de arte cultural, ciência, educação e empreendedorismo, 

voltados prioritariamente ao atendimento de jovens entre 11 e 21 anos com o 

intuito de dar uma opção de contraturno para os jovens. 

 

 

CARAPICUÍBA QUER + CULTURA 

Vamos resgatar as atividades culturais  

  

• Ampliar o orçamento da Secretaria de Cultura e Turismo. 

• Fomentar e apoiar as entidades culturais do município.  

• Transformar a Aldeia de Carapicuíba em um polo cultural.  

• Adotar uma política continua de preservação do patrimônio histórico da cidade. 

• Retomar a feira noturna.  

• Trazer a feira gastronômica para cidade. 

• Buscar parceria público privada para tornar o Teatro de Arena um polo cultural e 

de referência na região. 

• Reabrir os teatros: Jorge Amado, FUCA e INAC. 

• Retomar as atividades da Escola de Música Tim Maia.  

• Promover festivais culturais semestrais para incentivar o desenvolvimento plural e 

inclusivo da cultural na cidade.  

• Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com qualidade. 

• Implantar um sistema de informação cultural dinâmico que contemple todas as 

formas de fazer cultural, interaja com quem faz cultura, que mostre como se faz e 

onde acontece a cultura na cidade. Um mapa cultural que vai facilitar o 

aperfeiçoamento das parcerias, das políticas, da participação dos grupos culturais 

e da gestão públicas. 

• Criar uma rede de cultura e arte para fomentar atividades culturais nos bairros. 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura com fórum participativo, crítico e 

fiscalizador das políticas públicas e da execução. 

• Estimular o uso dos espaços públicos pelo povo para manifestações culturais 

espontâneas. 

• Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas transversais 

de apoio e fomento cultural. 

• Buscar parceria junto ao Governo do Estado para implantar a fábrica de cultura no 

município. 



SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

A preservação ambiental em nossa cidade é uma meta 

  

• Pensar Carapicuíba de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, 

lixo, combate a enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só direção. 

• Adoção das diretrizes para tornar Carapicuíba uma cidade com construções 

sustentáveis.  

• Ampliar a arborização dos parques municipais e demais áreas verdes.  

• Adotar um calendário de campanhas ambientais na cidade.  

• Mapeamento e recuperação das nascentes da cidade.  

• Apoiar a criação de hortas comunitárias.  

• Reestruturar e ampliar as ações de coleta seletiva na cidade.  

• Desenvolver ação de orientação para o descarte correto do lixo doméstico.  

• Programa contínuo de reciclagem de resíduos sólidos e de materiais 

reaproveitáveis.  

• Apoiar as cooperativas de reciclagem da cidade. 

• Criar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em Carapicuíba.  

• Criação do Comitê Gestor de Resíduos Sólidos.  

• Adotar nos prédios públicos ações de consumo consciente de água e energia. 

• Preservar toda a biodiversidade da cidade.  

• Implementar um sistema público municipal de informações ambientais 

georreferenciadas.  

• Firmar parceiras com a iniciativa privada, ONGs e Universidades para desenvolver 

ações ambientais na cidade.   

• Rediscutir o contrato com Sabesp, para garantir a ampliação dos serviços de água, 

coleta e tratamento de esgoto na cidade.  

• Incentivar a adoção do IPTU Verde. 

• Iniciar o processo de uso de energia solar nos prédios públicos. 

• Ampliar os pontos de coleta e óleo de cozinha na cidade. 

• Buscar parcerias para a criação de um Pólo de Desenvolvimento Sustentável na 

área Lagoa que pertence a Carapicuíba. 

• Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de 

campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor. 

• Ampliar a arborização das ruas da cidade. 

• Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive 

por meio de campanhas educativas. 

• Estabelecer metas de desmatamento zero em áreas remanescentes de ambientes 

naturais. 



• Estimular a criação de um centro de capacitação de profissionais em tecnologias 

e gestão ambiental urbana, em parceria com universidades. 

• Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar desperdícios 

em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento 

de materiais. 

• Buscar parceria com a CPTM para que as calçadas das estações tenham lixeiras 

para coleta seletiva.  

• Construir os primeiro KMs da ciclovia de Carapicuíba.  

 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Uma cidade preocupada em gerar oportunidades para todos  

  

• Reorganizar a Secretaria de Assistência Social de Carapicuíba, para que ela tenha 

o foco no cidadão, independente da cor, idade, renda e gênero.  

• Garantir a melhor prestação dos serviços públicos.  

• Reforçar que os conselhos tenho espaço para desenvolver as suas funções.  

• Valorização do trabalho desenvolvido pelas entidades sociais.  

• Retomar o programa Casamento Comunitário.  

• Ação intersecretarias para combater o uso de drogas na cidade.  

• Fortalecer a atuação dos CREAS.  

• Implantação da Casa de Passagem para adultos em situação de rua ou 

vulnerabilidade social;  

• Por meio das coordenadorias de Cor, Juventude, LGBTQIA+ e Diversidade, 

desenvolver políticas públicas, ações, programas e projetos que combatam o 

preconceito, reforcem a cultura de paz e provam a inclusão.  

• Reforçar a parceria e convênios com os Governo Federal e Estadual para garantir 

a integração dos programas de transferência de renda na cidade.  

• Ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. 

• Trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar.  

• Reforçar ações com o Conselho Tutelar ações para que o Estatuto da Criança e 

do Adolescente seja cumprido na cidade.  

• Ampliar o horário de funcionamento do Centro POP. 

• Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade aprendiz. 

• Ampliar as parcerias com o Governo Federal. 

• Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada das equipes 

nas atividades socioeducativas. 



• Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar material 

coletado. 

• Fortalecer o combate ao trabalho infantil. 

• Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e vivências 

para as gerações mais novas. 

 

  

HABITAÇÃO 

Bem estar das famílias  

 

• Buscar recursos no Mistério das Cidades para o programa de urbanização de 

áreas livres.  

• Implementar o programa de regularização fundiária.  

• Viabilizar a regularização de lotes e escrituras. 

• Firmar parcerias junto ao Governo Federal e Estadual, para a construção de 

moradias populares. 

• Desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos populares. 

• Promover o IPTU premiado.  

• Desenvolver políticas públicas para que as residências adotem medidas 

sustentáveis.  

 

    

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

Valorização, capacitação, qualidade e produtividade 

 

• Iniciar a implantação do plano de cargos, salários e carreira por setor, de maneira 

democrática e participativa, ouvindo sugestões de servidores e suas entidades. 

Buscar melhorar os existentes. 

• Garantir o reajuste salarial, de acordo com a Lei. 

• Apoiar a CIPA. 

• Garantir equipamentos de proteção individual. 

• Possibilitar ambiente adequando para o trabalho. 

• Melhorar a base do Samu.  

• Instituir um programa de capacitação e aperfeiçoamento profissional.  

• Apoiar a comissão de avaliação funcional.  

• Manter e melhorar auxílios e benefícios. 



ESPORTE E LAZER 

Uma cidade para todas as modalidades esportivas  

  

• Implantar academias ao ar livre.  

• Possibilitar a prática esportiva nos bairros.   

• Incentivar os atletas em competições locais, regionais, nacionais e internacionais.  

• Revitalização de equipamentos esportivos.  

• Retomar as ruas de lazer.  

• Promover os Jogos da Primavera, uma competição poliesportiva entre as escolas 

municipais para incentivar a prática esportiva.  

• Buscar parceria com o Governo Estadual para abrir as escolas nos finais de 

semana para a prática de atividades esportivas e recreativas.  

• Realizar campanhas de conscientização sobre a importância da atividade física 

como instrumento de promoção de saúde. 

• Estimulo a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e privadas. 

• Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e academias ao 

ar livre. 

• Buscar recursos para a modernização do Estádio Niterói. 

• Incentivar os jogos de tabuleiro nas escolas.  

• Apoiar os campeonatos esportivos da cidade.  

• Buscar parcerias para incluir Carapicuíba no circuito estadual de corridas de rua. 

 

   

MOBILIDADE URBANA 

Investimento no transporte público e prioridade aos pedestres 

  

• Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por 

representantes dos pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, 

transportadores de bens, veículos particulares e de serviço, bem como empresários 

do setor de transporte. 

• Estabelecer um diálogo constante com as companhias de ônibus para buscar 

melhorias nos ônibus, ampliar a segurança dos passageiros e funcionários das 

empresas, novas rotas para ampliar o acesso do cidadão ao serviço, ônibus com ar 

condicionado, mais carros com acessibilidade.  

• Campanhas educativas nas escolas durante a semana do trânsito.  

• Ajustar os semáforos da cidade para melhorar a fluidez do trânsito;  



• Acelerar a construção da passarela de acesso da estação central às faculdades, 

escolas e ao parque Gabriel Chucre.  

• Esforços conjuntos com o Governo do Estado para a conclusão do Corredor Oeste.   

• Dialogar com taxistas para trazer melhorias para a categoria e ao cidadão. 

• Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais. 

• Ampliar o número de faixas de pedestres elevadas na cidade.  

• Implantar bicicletários na cidade.  

• Instituir um projeto educacional específico para o correto uso da motocicleta, 

principalmente como veículo de trabalho e transporte de bens. 

• Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto 

educacional de prevenção, fiscalização rígida, sinalização adequada. 

• Intensificar a campanha Maio Amarelo na cidade.  

• Criar um departamento específico para cuidar das questões da mobilidade e 

acessibilidade urbana na Secretaria Municipal de Trânsito. 

• Implantar semáforos sonoros na cidade.  

• Recuperar as calçadas da região central e demais centros comerciais da cidade.  

• Implantar piso tátil nas calças da região central.  

• Instituir a campanha trânsito seguro nas escolas. 

• Desenvolver projeto de acessibilidade nos terminais de ônibus da cidade. 

• Implementar um projeto para aumentar a segurança no trânsito, prevenindo e 

combatendo a violência no trânsito, através da ação dos agentes de trânsito, 

sinalização eficiente, instrumentos tecnológicos, melhorando as condições das ruas e 

calçadas e através da promoção de campanhas educativas abordando temas diversos 

para a conscientização dos direitos e dos deveres de condutores e de pedestres, na 

construção de um trânsito menos violento.  

 

 

ACESSIBILIDADE  

Carapicuíba acessível para todos 

 

 

• Melhorar o atendimento nos terminais de ônibus a pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida.   

• Tornar os prédios públicos acessíveis.  

• Tornar o site da prefeitura acessível.  

• Implantar audiodescrição em setores da prefeitura. 

• Possibilitar a requisição de documentos em braile.  

• Academias ao ar livre com equipamentos acessíveis.  



• Apoiar a esporte paralímpicos. 

• Capacitar os professores e profissionais da educação para ampliar o acesso 

universal à educação em Carapicuíba. 

• Ampliar o número de faixas de pedestres elevadas na cidade.  

• Buscar o apoio do IBGE para fazer o mapeamento das pessoas com 

• deficiência na cidade.  

• Implantar a coordenadoria dos direitos da pessoa com deficiência e acessibilidade.  

• Ação de economia solidária.  

• Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de 

deficiência, promovendo cursos de educação profissional, conscientização da 

população em relação às leis de apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

ampliando a acessibilidade, e promovendo atividades culturais e esportivas 

específicas a esta parcela da juventude. 

• Audiências públicas com tradução em libras.  

• Apoiar as Associações e ONGs de Carapicuíba.  

• Auxiliar no transporte ambulatorial de crianças e jovens PCDs que fazem 

tratamento fora da cidade.  

• Buscar o apoio da Fundação Dorina Nowill para aprimorar o atendimento a pessoa 

cega na cidade, além de firmar parceria para obter material didático e paradidático 

em braille e áudio.  

 

  

JUVENTUDE 

 

• Criar plataforma digital com serviços destinado aos jovens. 

• Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de 

deficiência, promovendo cursos de educação profissional, conscientização da 

população em relação às leis de apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

ampliando a acessibilidade, e promovendo atividades culturais e esportivas 

específicas a esta parcela da juventude. 

• Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de 

juventudes, com o objetivo de promover a cultura no público jovem, melhorando a 

acessibilidade e possibilitando a identificação do jovem com a produção cultural. 

• Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto de jovens 

em projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio 

ambiente, sustentabilidade, cidadania e conscientização política. 

• Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e 

manifestações, representando as diversas identidades de juventudes. 



• Jovem Empreendedor, fomentar coletivos voltados para área de inovação e 

implantar Coworkings públicos. 

• Disponibilizar cursos gratuitos de ensino presencial e a distância para qualificação 

profissional e inclusão sociodigital, focados nas oportunidades do mercado de 

trabalho.  

• Melhorar o programa de estágio na prefeitura.  

• Elaborar o Plano Municipal da Juventude.  

• Reestruturar e valorizar a Coordenadoria Municipal de Políticas para a Juventude.   

• Programas de saúde preventiva para os jovens na área de doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez, males do álcool, cigarros, outras drogas e acidentes de 

trânsito.  

• Buscar apoio da iniciativa privada para promover ações de apoio aos jovens. 

   

CIDADE DIGITAL E CONECTADA  

 

• A prefeitura vai operar uma rede pública com investimentos em tecnologias da 

informação e comunicação para transmissão de conteúdos educacionais, culturais 

e informativos, contribuindo para ampliar e fortalecer a cidadania digital. 

• Criar um núcleo de inovação e tecnologia integrado com todas as secretarias.  

• Facilitar a implantação de centros de inovação, incubação, aceleradoras e 

coworking.  

• Implantar o Projeto Polo de Inovação Tecnológica de Carapicuíba com atração de 

empresas da área de Tecnologia.  

• Realizar hackathons com dados abertos da prefeitura para desenvolvimento de 

soluções tecnológicas. 

• Incentivar negócios voltados à economia colaborativa.  

• Estimular o desenvolvimento de incubadoras tecnológicas.  

• Aprovar lei de inovação municipal.  

• Incluir Carapicuíba no Índice “Cidades Empreendedoras” (ENDEAVOR).  

• Buscar parcerias para instalação e acesso gratuito à internet banda larga, em 

locais com maior fluxo de pessoas na cidade.  

• Ampliar a disponibilidade dos serviços públicos online via internet.  

• Criar um portal para facilitar a interação da cidadania digital com os dados públicos 

municipais que vão estar abertos. 

• Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 

disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 

construção de comunidades de colaboração em torno de questões de interesse 

público. 



• Promover eventos de inovação.  

• Transformar nos próximos uma escola em Polo de Inovação Tecnologia.  

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

• Estimular e apoiar o comércio local para geração de emprego e renda;  

• Buscar parcerias com fundos de investimentos para ampliar o empreendedorismo 

e novos negócios;  

• Criar programa de incentivo e apoio ao Micro, Pequeno e Médio empresário.  

• Implementar as incubadoras de novas empresas, espaços compartilhados 

(coworking), startup.  

• Incentivar e apoiar as ONGs geradoras de empregos.  

• Ampliar os cursos profissionalizantes gratuitos.  

• Implementar programas de incentivos fiscais para atrair novas e modernas 

empresas da Economia Criativa e de tecnologia de ponta.   

• Ampliar junto ao governo do estado as ações do PAT em Carapicuíba para dar 

apoio, orientação e recolocação profissional aos desempregados.   

• Criar cursos e programas de requalificação profissional para desempregados.   

• Estimular e   apoiar a criação de cooperativas de trabalhadores.   

• Estimular a participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas 

municipais.  

• Apoiar o desenvolvimento do setor de software por meio de incentivos, poder de 

compra do município e zoneamento urbano adequado, conforme as melhores 

experiências nacionais e internacionais. 

• Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores, sistema 

S (SENAI, SESI, SENAC e SESC), entidades educacionais e governo federal com 

o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores, especialmente nas novas 

profissões e tecnologias do futuro. 

• Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários e 

aperfeiçoar as cooperativas como as de catadores de papel. 

• Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no 

mercado de trabalho público e privadas. 

• Criar uma Agência de Desenvolvimento Local para atuar na atração de 

investimentos e novos negócios.   

• Estimular e   potencializar o instrumento de microcrédito produtivo.  

• Criar a Nota Fiscal Carapicuibana.   

    



CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

• Fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente em Carapicuíba.  

• Apoiar o trabalho do Conselho Tutelar.  

• Criar um centro de excelência para o atendimento psicossocial a crianças e 

adolescentes, integrando serviços de denúncias, de orientação e atendimento às 

crianças e familiares, de acolhimento e ajuda para situação de violência sexual. 

• Desenvolver uma política de atenção integral às crianças, adolescentes e jovens 

de rua. 

• Combate à exploração sexual de crianças, adolescentes e jovens. 

• Apoiar a erradicação trabalho infantil em Carapicuíba.  

  

    

DIVERSIDADE 

 

• Programa de apoio as vítimas de preconceito, discriminação e violência sexual.  

• Ampliar ações afirmativas dos direitos humanos, respeito à diversidade dos 

sujeitos sociais e garantia da igualdade de oportunidades para todos.  

• Criar o Conselho Municipal de Direitos Humanos, incluindo em sua composição 

entidades representativas de afrodescendentes e grupos LGBTQIA+. 

• Criar a Coordenadoria da Diversidade.  

• Apoio as ONGs que realizam o trabalho de assistência e atenção às minorias e 

pessoas discriminadas.  

• Realizar campanhas permanentes de combate a todo tipo de preconceito. 

 

 

PROTEÇÃO ANIMAL 

Uma cidade que protege e cuida dos animais 

  

• Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal. 

• Implantação do Centro de Controle de Zoonoses e captura de animais 

abandonados.  

• Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais urbanos, 

por meio de programas permanentes, massivos e continuados de castração 

(esterilização cirúrgica) de cães e gatos. 

• Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e continuadas. 



• Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias 

com animais. 

• Controlar e restringir o comércio e ação inclemente sobre criadouros clandestinos 

de animais. 

• Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o 

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue 

de forma educativa, preventiva e punitiva. 

• Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada 

de providências em casos de maus tratos. 

• Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da área, 

clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria 

com os objetivos da Prefeitura Municipal. 

• Definir políticas de proteção e defesa dos animais com bases e ações conjuntas 

com os municípios vizinhos. 

• Buscar recursos federais para trazer o “CastraMóvel” para a cidade. 

• Parcerias e convênios  com   hospitais e clínicas veterinárias para   

atendimento e realização de mutirões de esterilização. 

• Implantação do Conselho de Proteção Animal.  

• Implantar da 1ª UBS Animal de Carapicuíba 

• Vacinação antirrábica anual.  

• Identificação por chipagem de cães e gatos. 
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