
 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

COLIGAÇÃO 

CARAPICUÍBA PODE MAIS! 
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PARTE I 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Carapicuíba, localizada na região oeste da Região Metropolitana de São Paulo 

(SP), possui hoje 403 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE para 2020. 

A área territorial do município, no entanto, é relativamente pequena (34,5 

Km²), o que determina uma densidade demográfica de mais de 11 mil 

habitantes por quilômetro quadrado. 

A base da economia carapicuibana é constituída por comércio e prestação de 

serviços, insuficientes, todavia, para absorver a mão de obra local, o que 

determina um êxodo diário de trabalhadores e trabalhadoras para empregos 

fora da cidade. 

A histórica insuficiência de investimentos públicos e privados em Carapicuíba 

agravaram sobremaneira a carência de empregos locais, achatando a renda 

média das famílias e reduzindo a arrrecadação de impostos gerados no 

município, uma combinação perversa que condena o cidadão carapicuibano 

a ter que sair de sua cidade para trabalhar e a contentar-se com serviços e 

equipamentos públicos de baixa qualidade. 

Nossos desafios são imensos, e este Plano de Governo tem exatamente o 

objetivo de traçar em detalhes os caminhos pelos quais nossa gestão deverá 

caminhar para atingirmos metas ambiciosas em todas as áreas do governo 

municipal. Estamos convictos que, em quatro anos, Carapicuíba poderá ser 

beneficiada com um choque de gestão moderna e eficiente e daremos um salto 

nos índices de qualidade de vida. 

Nosso governo terá foco em instrumentos de planejamento e 

acompanhamento de metas pautadas na disciplina da execução orçamentária 

e na implantação de planos e projetos para a concepção de novos parâmetros 

de qualidade nos serviços públicos para a cidade. Soluções criativas e 

modernas, aliadas a uma gestão próxima do cidadão e voltada para cuidar 

verdadeiramente das pessoas, mostrarão ao carapicuibano que ele pode (e 

deve) voltar a sentir orgulho da cidade onde mora, readquirindo sua auto-

estima, tão atingida e desrespeitada pelas últimas administrações. 

Através de uma gestão moderna e transparente, com a efetiva participação 

dos moradores, seremos capazes de mudar os rumos de nossa cidade, com 

mais desenvolvimento, mais empregos e mais qualidade de vida para as 

pessoas. Precisamos começar esta transformação, e é isso que estamos 

determinados a fazer.  

Porque Carapicuíba pode mais! 



1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES FUNDAMENTAIS DE GOVERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Governar dialogando com a sociedade de forma transparente e com 

ações voltadas primordialmente as pessoas que mais precisam, 

buscando a igualdade social; 

 

➢ Governar com responsabilidade fiscal;  

 

➢ Governar cuidando das pessoas;  

 

➢ Estabelecer políticas públicas de caráter social, de forma inclusiva e 

universal;  

 

➢ Potencializar as ações em Educação, Saúde, Segurança e geração de 

emprego e renda; 

 

➢ Reorganizar a estrutura administrativa, com foco na implantação de 

modelos de acompanhamento da execução de projetos e programas 

baseados em metas pré-estabelecidas; 

 

➢ Estabelecer uma política agressiva de captação de novos recursos para 

o município, através de parcerias com o setor privado e terceiro setor, 

bem como a busca de parcerias e convênios com órgãos estaduais e 

federais para financiar novos investimentos e programas;  

 

➢ Executar um ambicioso plano para atração de novos investimentos 

privados, através de incentivos fiscais e disponibilização de completa 

infra-estrutura para os futuros novos negócios; 

 

➢ Modernizar a administração municipal, com a máxima prestação de 

serviços digitais e melhoria do acesso à informação pelo público, 

valorizando sempre o servidor municipal. O cidadão de Carapicuíba 

deverá ser tratado como um cliente da gestão pública, e como tal será 

sempre atendido com a rapidez e a eficiência merecidas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

METAS, PROJETOS E PROGRAMAS POR ÁREA DE 

ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SAÚDE 

 

A linha mestra de nossa gestão para a área será promover uma saúde 

humanizada para todos, com dignidade e respeito, oferecendo ao cidadão um 

atendimento com excelência e qualidade.  

Incrementaremos as estruturas física, de servidores e farmacêutica, além da 

aquisição de novos equipamentos para melhor atender e alcançarmos o maior 

número possível de pessoas atendidas com a devida qualidade. 

 

 

 

1.1. ATENÇÃO BÁSICA  

 

 

➢ Melhorar a infraestrutura geral de saúde; 

 

➢ Modernizar os espaços físicos das unidades de saúde do município; 

 

➢ Implantar em toda a cidade o Sistema Integrado de Agendamento 

Eletrônico de consultas e exames, através de todos os meios digitais 

disponíveis: telefone, mensagens de celular, e-mail e acesso ao Portal 

da Secretaria de Saúde na internet; 

 

➢ Reduzir à metade a fila para exames e consultas no SUS municipal, 

implantando um cronograma de atendimentos noturnos, em especial 

na policlínica; 

 

➢ Universalizar a implantação do Prontuário Eletrônico, de forma a 

atingir 100% dos usuários do SUS no município; 

 

➢ Implementar ações em saúde voltadas para a gestante, crianças e 

adolescentes, bem como ações voltadas a saúde do homem; 

 

➢ Levar frequentes ações de saúde aos bairros mais carentes, seja através 

de campanhas ou ações continuadas de vacinação e cuidados com a 

saúde bucal;  

 

➢ Potencializar e incentivar programas de saúde preventiva e primária;  

 

➢ Incentivar e redobrar esforços para atingimento das metas do 

percentual mínimo de atendidos nas campanhas nacionais de 

vacinação;  

 



➢ Ampliar o atendimento médico em todas as áreas, com a abertura de 

concurso público para contratação de novos profissionais médicos de 

especialidades e enfermeiros; 

 

➢ Valorizar as equipes multidisciplinares, proporcionando melhor 

satisfação dos servidores; 

 

➢ Desenvolver trabalho contínuo para combate à Dengue, Chikungunia, 

Zika e outras moléstias altamente transmissíveis; 

 

 

1.2. ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

 

➢ Melhorar e readequar a estrutura física do Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD); 

 

➢ Ampliar o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); 

 

➢ Adquirir novos veículos para as equipes de visitas domiciliares; 

 

➢ Promover treinamentos e oficinas com familiares, cuidadores e 

responsáveis, com temas relacionados a segurança do paciente no lar, 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação em domicílio; 

 

 

 

1.3. ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

 

➢ Iniciar a Construção do Hospital Municipal de Carapicuíba, que terá 

recursos para sua construção provida através de convênios com órgãos 

federais e estaduais. Seu custeio e manutenção, uma vez inaugurado, 

será viabilizado pela realocação racional de recursos próprios e de 

convênios a serem firmados com o terceiro setor e parcerias privadas; 

 

➢ Criar o Centro de Atenção ao Idoso (CAI); 

 

➢ Criar o Centro de Atendimento à Mulher (CAM) 24 horas, em estrutura 

física própria e exclusiva. Deverá oferecer consultas e estar equipado 

para oferecer exames como raio-x, mamografia, ginecologia, mastologia, 

pré-natal de risco, ultrassonografia, mamografia, citologia e coloscopia. 

No terreno onde o CAM será erquido, será reservado espaço físico para 

a construção de uma Delegacia da Mulher, igualmente com 

funcionamento 24 horas; 



➢ Fornecer gratuitamente a todas as gestantes atendidas e 

acompanhadas na rede municipal de saúde o primeiro enxoval 

completo para os bêbes recém-nascidos; 

 

➢ Criar o Centro de Apoio e Acolhimento à Diversidade e Inclusão Social, 

garantindo a estes o atendimento em consutas, bem como 

acompanhamento médico e psicológico; 

 

➢ Instituir um Programa Integrado de atendimento aos dependentes (e 

familiares) de álcool e outras drogas que envolva ações da atenção nas 

áreas da saúde, educação, formação profissional, assistência jurídica e 

parceria com o terceiro setor; 

 

➢ Requalificar e ampliar o Centro de Especialidades Odontológicas; 

 

➢ Garantir a oferta de profissionais para o tratamento de especialidades 

relacionadas à saúde bucal como periodontia, ortodontia, radiologia, 

odontopediatria e próteses dentárias, bem como garantir o atendimento 

a portadores de necessidades especiais destes serviços; 

 

➢ Adquirir novos equipamentos odontológicos; 

 

➢ Implantar o Centro Especializado de Oftalmologia ou garantir a oferta 

de profissionais para tratamentos de patologias relacionadas a saúde 

dos olhos como miopia, astigmatismo, hipermetropia e glaucoma; 

 

➢ Criar e executar um amplo plano para realização de cirurgias de 

correção da catarata, focando especialmente a população idosa; 

 

➢ Aumentar a cobertura de exames laboratoriais;  

 

➢ Implantar a realização de exames imuno-hormonais para atender as 

demandas de pré-natal, SAE e outros serviços; 

 

➢ Estabelecer a meta de entrega em 24 horas de resultados para exames 

como endoscopia, mamografia e ultrassonografia; 

 

➢ Implementar unidades móveis para atendimento de pediatria, 

odontologia, clínica geral e ginecologia, com ampla divulgação prévia 

dos bairros a serem visitados; 

 

➢ Ampliar, pelo menos em 50%, o número de leitos de internação e de 

emergência nas unidades municipais do SUS; 

 

 



1.4. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

➢ Implantar o programa Remédio em Casa para os residentes no 

município cadastrados no sistema de fornecimento público de 

medicamentos; 

 

➢ Criar o Cadastro Único de Fornecimento de Medicamentos de Uso 

Contínuo, cujas informações sobre cada paciente e suas necessidades 

periódicas deverão constar do perfil pessoal no Sistema de Prontuário 

Eletrônico. Tal cadastro permitirá que o município se antecipe às 

necessidades de compras de remédios e possa organizar com 

racionalidade e rapidez a entrega domiciliar, no âmbito do programa 

Remédio em Casa; 

 

➢ Implantar uma unidade do programa Farmácia Popular 24 horas no 

município, em parceria com o Ministério da Saúde; 

 

 

1.5. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

➢ Criar um albergue municial para acolhimento de moradores de rua, 

fornecendo alimentação, estrutura para higiene pessoal e camas, além 

de assistência psicológica e auxílio na busca de emprego aos 

interessados. Anexo ao prédio principal do albergue, deverá ser também 

erguido um canil, para que sejam acolhidos e tratados os animais 

pertencentes aos usuários do local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EDUCAÇÃO 

 

A administração municipal deverá buscar permanentemente uma educação 

de qualidade, visando a implementação continuada da escola em tempo 

integral e garantindo o acesso universal à escola de crianças, jovens e adultos 

de forma inclusiva e diversa. 

A melhoria da Educação está diretamente relacionada com a melhoria na 

formação, capacitação, instrumentalização e valorização dos professores e 

profissionais da rede de ensino no município. 

 

 

2.1. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL  

 

 

➢ Implementar escolas de Educação em Tempo Integral, sendo que as 

primeiras unidades serão escolas já existentes na COHAB e na Cidade 

Aristom, adaptadas ao novo sistema; 

 

➢ Criar programa de Reforço Escolar, com objetivo de aprimoramento do 

aprendizado e erradicação do analfabetismo em todas as faixas etárias; 

 

➢ Fornecer tablets a 100% dos alunos da rede municipal, de forma a 

permitir acesso a todo conteúdo didático ministrado pelos professores, 

acesso às aulas de reforço e entrega de trabalhos on line; 

 

➢ Implantar o aplicativo Escola em Tempo Real, que permitirá aos pais 

acompanhamento on line do histórico escolar dos alunos, incluindo 

frequência e notas nas provas, dentre diversos outros indicadores de 

desempenho curricular; 

 

➢ Combater a evasão escolar através de programas que visem a 

aproximação da direção da escola com as famílias, diagnosticando 

eventuais problemas que possam estar impedindo a frequência escolar 

do aluno; 

 

➢ Garantir o fornecimento universal de uniforme e material escolar e 

didático aos alunos da rede municipal; 

 

➢ Investir na qualificação das merendeiras e na qualidade das refeições 

servidas na rede municipal. Serão formadas comissões de mães e pais 

dos alunos, que serão convidadas (os) a, semanalmente, almoçar nos 

refeitórios das escolas e acompanhar, in loco, a forma e a qualidade com 

que as refeições são servidas a seus filhos; 

 



➢ Implantar um programa universal de consultas oftalmológicas anuais, 

de forma a diagnosticar deficiências visuais em 100% dos alunos da 

rede municipal de ensino. A partir dos resultados, a Prefeitura deverá 

fornecer, gratuitamente, óculos para correção de miopia e 

astigmatismo;  

 

➢ Potencializar o conhecimento tecnológico, artístico, científico e 

humanístico, com ênfase no desenvolvimento de valores éticos e 

respeitando as diversidades; 

 

➢ Implantar salas de robótica em toda a rede municipal;  

 

➢ Implementar campanhas educativas periódicas nas escolas sobre 

temáticas relacionadas à segurança, meio ambiente, saúde, prevenção 

às drogas, trânsito e outros temas sociais; 

 

➢ Garantir a inclusão de crianças portadoras de deficiência e 

necessidades especiais, assegurando acessibilidade, equipamentos e 

formação para os profissionais da rede municipal de ensino para este 

fim; 

 

➢ Organizar ações integradas de educação, esporte, lazer e cultura em 

conjunto com as Secretarias envolvidas; 

 

➢ Fomentar parcerias com instituições de ensino superior com o intuito 

de estabelecer troca de conhecimento e fortalecimento na capacitação 

profissional e execução de cursos gratuitos preparatórios para o ENEM 

e pré-vestibulares aos jovens e adolescentes do município; 

 

➢ Ampliação da oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para 

formação nas áreas de tecnologia, comercial e especialidades, como 

cabeleireiras (os), podólogas (os) e recepcionistas; 

 

➢ Valorizar o Magistério municipal, estimulando a implementação de 

novas tecnologias e linguagens de comunicação, investindo sempre na 

formação permanente e na valorização dos educadores e demais 

profissionais que atuam na educação; 

 

➢ Implantar um programa de premiação aos professores da rede 

municipal, que distribuirá o bônus de um salário a mais por ano aos 

profissionais das escolas que alcançarem a meta de melhoria de 10% 

na médias das notas obtidas pelos alunos nas provas de avaliação de 

desempenho do IDEB, no comparativo com o ano anterior; 

 

 



2.2. CRECHES 

 

➢ Reduzir a zero, até 2024, a fila de crianças à espera de vaga nas creches 

municipais ou conveniadas; 

 

➢ Acelerar a assinatura de convênios com creches privadas para abertura 

de vagas para crianças da rede pública; 

 

➢ Implantar creches 24 horas, para atender a pais e mães que trabalham 

em período noturno e/ou em finais de semana e feriados. De início, 

serão adaptadas para atendimento integral uma creche na Cidade 

Aristom e uma na COHAB; 

 

➢ Iniciar a construção de 4 novas creches no município, uma por ano do 

governo; 

 

➢ Implantar o programa de musicalização nas creches municipais, que 

tem enorme benefício sobre o desenvolvimento intelectual e 

comportamental das crianças; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO BÁSICO 

  

A gestão municipal deverá liderar um programa permanente de regularização 

dos títulos de posse e propriedade, além de entabular convênios com órgãos 

federais e estaduais para a construção de novas unidades para a baixa renda. 

 

3.1. HABITAÇÃO E MORADIA POPULAR 

 

➢ Negociar e viabilizar, junto ao Ministério da Integração Regional, a 

construção de unidades habitacionais no âmbito do programa Minha 

Casa, Minha Vida, sendo que a Prefeitura cederá os terrenos e assumirá 

a construção da infra-estrutura urbana como contra-partida; 

 

➢ Negociar e viabilizar, junto ao Governo do Estado e CDHU, a construção 

de unidades habitacionais, sendo que a Prefeitura cederá os terrenos e 

providenciará a construção da infra-estrutura urbana como contra-

partida; 

 

➢ Iniciar um amplo programa de reurbanização de comunidades 

vulneráveis, com investimentos em pavimentação de vias, recuperação 

de calçadas e passeios, limpeza e drenagem de córregos, manutenção e 

reforço na iluminação pública, implantação de equipamentos como 

pequenos centros de convivência e atendimento móvel de saúde básica, 

recuperação de escadarias, vielas e servidões de passagem e criação de 

mutirões para coleta de lixo em terrenos baldios; 

 

 

3.2. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

➢ Criar e implementar o programa Minha Casa de Papel Passado, através 

do qual a Prefeitura fará assessoria jurídica e cartorial às famílias com 

vistas à obtenção dos títulos de posse e/ou propriedade de seus 

imóveis. A Prefeitura negociará um convênio com o Tabelionato de 

Notas/Poder Judiciário (para a formalização de Escrituras públicas de 

Compra e Venda) e com o Cartório de Registro de Imóveis (para registro 

em matrícula, quando possível), propondo um acordo para redução de 

custas e a criação de um fluxo acelerado e simplificado para análise dos 

processos; 



3.3. SANEAMENTO BÁSICO 

 

➢ Investir permanentemente na melhoria do serviço de coleta de esgoto e 

de águas pluviais, especialmente nos locais já identificados como 

gargalos do sistema existente e que, por estarem aquém da 

necessidade, tornam-se causadores de enchentes e alagamentos; 

 

➢ Implantar um Sistema Integrado de Autorização para intervenções de 

rotina em vias públicas das concessionárias de fornecimento de água, 

energia, telefonia e lógica (incluindo TV a cabo). O objetivo é unificar o 

cronograma de obras previstas, de forma a notificar antecipadamente 

os moradores eventualmente afetados e compatibilizar estas iniciativas 

com possíveis futuras obras de recapeamento ou manutenção de 

calçadas planejadas pela Prefeitura no mesmo local. Tal sistema será 

gerenciado pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, e o 

descumprimento por parte da concessionária será objeto de penalização 

pecuniária (multa, a ser definida em lei Municipal); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MEIO-AMBIENTE 

 

O cuidado com o meio-ambiente não está restrito à varrição de vias públicas, 

coleta de lixo ou limpeza de parques e praças, mas envolve um amplo conjunto 

de medidas que envolvem também a conscientização dos moradores em 

relação à sua importância na engrenagem que mantém a cidade limpa, bem 

como o tratamento adequado do lixo orgânico e, principalmente, do lixo sólido 

reciclável. 

 

4.1. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO 

 

➢ Criação do programa Lixo Vale Dinheiro, com a implantação de novos 

eco-pontos para onde os moradores residentes na cidade poderão levar 

o lixo reciclável, sendo que a Prefeitura creditará, em cartão próprio, 

valores a serem pagos de acordo com o tipo de material entregue. Este 

valor poderá ser utilizado, através do cartão, nos estabelecimentos 

comerciais e de serviços que aderirem ao sistema municipal; 

 

➢ Ampliar em, pelo menos, 50% a coleta seletiva no município, através de 

um grande programa de divulgação e visitas domicilares, que explicarão 

a importância da prática de reciclagem e os benefícios do programa Lixo 

Vale Dinheiro; 

 

➢ Incrementar os serviços de zeladoria pública em ruas, avenidas, 

parques e praças, através de mutirões semanais realizados nos bairros, 

previamente selecionados e que terão ampla e antecipada divulgação; 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



5. MOBILIDADE URBANA 

 

Carapicuíba adensou-se muito rapidamente e sem qualquer tipo de 

planejamento da ocupação do solo ou do sistema viário e de transporte. Por 

essa razão, é inevitável que um audacioso plano de reconfiguração do sistema 

de vias troncais e coletoras seja iniciado, bem como a criação de alternativas 

para um progressivo barateamento da tarifa média do transporte público 

municipal. 

 

 

5.1. SISTEMA VIÁRIO E PASSEIOS 

 

 

➢ Implantar um programa de readequação do sistema viário troncal e 

coletor, com a racionalização do sentido de tráfego e implantação de 

sentidos únicos de trânsito em todas as vias possíveis. Obviamente, a 

medida será embasada em estudos elaborados por profissionais da 

engenharia de tráfego e  respeitará as particularidades de cada corredor 

viário, sem prejuízo da rotina de usuários, moradores e empresários; 

 

➢ Recapeamento asfáltico de todas as vias que sofrerem as intervenções 

mencionadas no item anterior, além das que já constam do programa 

permanente de recuperação asfáltica; 

 

➢ Readequação geométrica de calçadas nas esquinas da área central e 

nos centros de bairro, de forma a criar ilhas para instalçao de floreiras, 

bancos e pequenas mesas, de forma a criarmos micro centros de 

convivência. A medida, inclusive, aumenta a segurança para os 

pedestres, que terão uma redução do espaço a percorrer nas faixas 

existentes nos cruzamentos; 

 

➢ Reforma das calçadas na região central e no entorno de parques e 

praças, com regularização do piso e adequação às regras de 

acessibilidade (rebaixamento de guias nos cruzamentos, implantação 

de piso tátil, etc); 

 

➢ Iniciar, na área central da cidade, o aterramento da fiação elétrica hoje 

conduzida através de postes, o que proporcionará significativa melhora 

no aspecto visual das vias públicas, eliminando o emaranhado de fios 

e cabos aparentes. 



5.2. TRANSPORTE PÚBLICO 

 

➢ Abrir negociações com a EMTU e com a CPTM no sentido de viabilizar 

a integração da tarifa dos ônibus municipal com as linhas de ônibus e 

trens administradas pelas autarquias estaduais e que servem 

Carapicuíba, o que permitirá uma enorme redução no valor médio da 

tarifa de transporte intermodal no município; 

 

➢ Implantar corredores exclusivos para coletivos em algumas das 

principais avenidas da cidade, as quais serão definidas após a 

conclusão dos estudos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. EMPREGO E RENDA 

 

Um dos maiores desafios da gestão municipal é a atração de investimentos e 

geração de emprego local aos trabalhadores de Carapicuíba. Nossa 

administração será uma verdadeira relações públicas trabalhando em nome 

do município, e com uma pasta contendo os principais incentivos fiscais e 

sociais debaixo do braço, realizará contatos com investidores e promoverá as 

vantagens da cidade aos potenciais novos empresários. A atração de novos 

negócios começará a mudar a característica de “cidade dormitório” que 

caracteriza Carapicuíba desde sua fundação. 

 

 

 

6.1. ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 
 

➢ Destinar áreas desocupadas ou ocupadas por concessionárias de 

todos os níveis de governo, através de alterações no Plano Diretor, 

para a atividade comercial, de serviços e de indústria de baixo 

impacto ambiental, em especial as voltadas para o segmento 

tecnológico; 

 

➢ Alterar o Plano Diretor de Carapicuíba para permitir o adensamento 

de áreas destinadas à atração de novos investimentos privados, 

ampliando o gabarito de altura das edificações, o coeficiente de 

aproveitamento e a taxa de ocupação, permitindo maiores áreas 

construídas em relação à área total dos terrenos; 

 

➢ Criar o Plano de Incentivo à Geração de Empregos, com a isenção do 

ISS e do IPTU durante 5 anos para novos investimentos no 

município, desde que com garantias mínimas de geração de postos 

de trabalho; 

 

➢ Criar o Pólo Tecnológico de Carapicuíba, em área a ser definida, com 

as isenções fiscais mencionadas no item anterior, focadas na 

abertura de start-ups; 

 

➢ Criar a Agência de Fomento de Carapicuíba, voltada para o repasse 

de recursos para microcrédito, já garantidos em programas do 

governo federal e estadual; 

 

 

 



➢ Criar um espaço físico municipal coberto e dotado de infra-estrutura 

completa e sem custo para o empreendedor, com vistas à 

implantação de uma feira onde os produtores locais possam montar 

estandes de vendas direcionadas aos consumidores; 

 

➢ Implantar linhas de ônibus circulares gratuitas para facilitar o 

acesso de visitantes e potenciais clientes à feira de 

microempreendedores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

 

 

7.1. GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

 

 

➢ Negociar com o Governo do Estado a implantação de uma Delegacia da 

Mulher, com funcionamento 24 horas, que será construída anexa ao 

Centro de Atendimento à Mulher, comentado no item 1.3 (Saúde); 

 

➢ Abrir concurso público para contratação de novos guardas municipais, 

de forma a, no mínimo, dobrar o efetivo atual; 

 

➢ Promover a permamente qualificação dos profissionais da GCM através 

de cursos de reciclagem e valorização da carreira, visando a melhoria 

das técnicas de abordagem e atendimento de ocorrências; 

 

➢ Implantar 3 novos postos da GCM nos seguintes bairros: Vila Dirce, 

Parque do Planalto e Parque da Aldeia. As instalações deverão 

disponibilizar efetivo de guardas municipais, profissionais da defesa 

civil e bombeiros civis, o que deverá também ser aplicado como regra 

nos postos da GCM já existentes; 

 

➢ Revitalizar e expandir o posto da GCM na Cidade Aristom; 

 

➢ Dobrar o número de veículos disponíveis (bicicletas, motos e viaturas) 

para a GCM; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

Consideradas áreas menos importantes pelas últimas gestões municipais, a 
cultura e o esporte terão o devido reconhecimento em nossa gestão. 

 

 

 

8.1. ESPORTE 
 

 
➢ Investir no estádio do Niterói, de forma a torná-lo pronto, sob os 

requisitos da CBF para receber partidas do Estadual; 

 
➢ Investir na formação de uma equipe municipal de futebol preparada 

para disputar a Série B do Campeonato Estadual; 

 

➢ Articular com as Secretarias envolvidas a participação obrigatória da 
delegação de Carapicuíba nos Jogos Regionais Anuais; 

 

➢ Fornecimento, pela Prefeitura, dos uniformes/fardamento para 100% 
dos atletas de todas as modalidades esportivas cadastrados e 

acompanhados pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer; 

 

➢ Implantar programas de práticas esportivas direcionadas e adaptadas 
à terceira idade; 

 

➢ Implantar programas de práticas esportivas direcionadas e adaptadas 

aos portadores de necessidades especiais (PNEs) residentes no 
município; 

 

➢ Criar agenda de treinos abertos ao público para o futebol infantil e 
adolescente nas quadras localizadas nos seguintes pontos: CSU (Cidade 

Aristom), Vila Creti, Parque do Planalto e Ginásio Municipal Tancredo 
Neves; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2. CULTURA E LAZER 

 
 

 
➢ Incentivar todas e quaisquer atividades culturais locais através de 

parcerias com o terceiro setor; 

 
➢ Criar e implementar a Virada Cultural de Carapicuíba, a ser realizada 

anualmente e presente em todos os parques e praças do município, com 

eventos gratuitos contratados pela Prefeitura; 
 

➢ Instalação de palcos fixos dotados de camarim, backstage e sanitários, 
em todos os parques municipais; 

 

➢ Criar a Feira de Carapicuíba como evento oficial do município, 

oferecendo infra-estrutura e apoio ao microempreendedor, conforme 
descrito no item 6.1 anterior (Emprego e Renda). A iniciativa permitirá 
estrutura básica e visibilidade aos artistas que contribuem para a 

cultura local, como produção de artesanato, joalheria, confecção e 
diversas outras áreas; 

 

➢ Negociar com o Governo do Estado a utilização, pela Prefeitura, dos 

espaços do Parque Gabriel Chucri para atividades culturais e de lazer; 

 

 
 

 

   

 


