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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Promover a revisão dos principais processos críticos da Administração 

Municipal, criando planos de ação corretivos, para modernizar, desburocratizar e 

otimizar a gestão pública, com visão de melhoria contínua nas Secretarias e 

Autarquias Municipais; 

 

2. Primar pela transparência, onde o cidadão poderá acompanhar através de canais 

eletrônicos da prefeitura, as principais realizações e projetos em andamento; 

 

3. Valorização do funcionário público com criação de plano de desenvolvimento 

individual, avaliação de desempenho, estabelecimento de metas e meritocracia, 

revisando para tanto a estrutura de cargos e salários e competências necessárias 

para cada função; 

 

4. Informatizar a relação do cidadão e serviços públicos, provendo ao cidadão 

mecanismos digitais para solicitação e consulta à serviços nas mais diversas áreas, 

para que ganhe em agilidade, transparência e qualidade em seus atendimentos; 

 

5. Viabilizar a vocação da cidade como Polo de Inovação do Estado de São 

Paulo, trazendo empresas de tecnologia e criando oferta de profissionais 

qualificados para as funções Indústria 4.0 e Era Digital; 

 

6. Desenvolvimento de Centros de Inovação Tecnológica: Experiências 

internacionais e nacionais comprovam a efetividade dos resultados da implantação 

de centros de pesquisa e inovação, nos quais o setor produtivo possa estabelecer 

parcerias e trabalhar conjuntamente com universidades, com o objetivo de 

encontrar soluções e desenvolver produtos e processos nos vários segmentos;   

 

7. Infraestrutura para geração de Novos Empreendimentos: Sempre integrados 

aos ambientes de geração de tecnologia e capacidade inovativa, torna-se essencial 

fornecer infraestrutura para a incubação de empreendimentos tecnológicos e para 

o desenvolvimento de start-ups, voltadas ao desenvolvimento de soluções e 

inovações voltadas às demandas dos setores produtivos e dos consumidores finais; 
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8. Qualificação da Mão e Obra: Um dos fatores essenciais para a atração de 

empresas e a promoção do desenvolvimento técnico produtivo é a disponibilidade 

de mão de obra qualificada. Para tanto, vamos ampliar os mecanismos de 

formação e qualificação desta. Um dos fatores essenciais para a ampliação dos 

resultados obtidos com estas ações é a identificação das principais demandas a 

serem atendidas no mercado de trabalho; 

 

9. Transformar São Caetano do Sul na principal referência nacional em Educação 

Pública Municipal dentre as cidades brasileiras, com objetivos e propostas 

aderentes à agenda 2030 da ONU, e com a devida priorização da aprendizagem 

e o Desenvolvimento Integral de todos os estudantes da rede municipal;  

 

10. Incentivar metas de Integração com as Famílias na perspectiva de construir uma 

cultura de alta importância para a Jornada Escolar de todos os estudantes, onde as 

comunidades escolares da cidade apoiem as atividades e projetos com 

intencionalidade pedagógica; 

 

11. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. 

 

12. Comunidades Habitáveis e Transformação Urbana: Este tema aborda diversos 

fatores que juntos moldam a qualidade de vida em termos de habitabilidade, 

propondo alterações nos espaços da cidade e suas formas de gestão, de modo que 

consigamos oferecer melhorias para a utilização e fruição do espaço urbano;   

 

13. Sustentabilidade Urbana: São Caetano do Sul deve mostrar protagonismo no 

Brasil, para o enfrentamento das grandes questões ambientais, como por exemplo, 

implantação de ações que minimizem as várias formas de poluição, implantação 

de bosques e corredores verdes com arborização intensiva, adesão aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável da ONU e práticas que minimizem os impactos 

do aquecimento global com redução na emissão de Carbono; 

 

14. Mobilidade Urbana Eficiente: A nova matriz de eficiência em mobilidade 

prioriza a sustentabilidade e a diminuição do tempo que perdemos nos modais 

existentes. Precisamos diminuir os tempos de mobilidade com o uso intensivo de 
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tecnologia, implantar novos modais, compartilhar veículos e apoiar o transporte 

ativo, transformando as formas de ir e vir em São Caetano do Sul. 

 

15. Resgatar a posição de São Caetano do Sul como referência nacional no âmbito 

do esporte, com suporte à integração da educação aos esportes de alto rendimento 

entre escolas e clubes municipais; 

 

16. Suportar e incentivar projetos culturais de artistas locais proporcionando 

estrutura e visibilidade aos mesmos; 

 

17. Incentivar o turismo cultural por meio de eventos de médio e grande porte que 

gerem interesse regional, estadual e nacional; 

 

18. Otimizar os processos de atendimento na saúde, levando-se em consideração 

as Boas Práticas de Funcionamento e Garantia da Qualidade em todos os 

serviços para o cidadão, colaborando também para a redução dos riscos inerentes 

a prestação de serviços de saúde; 

 

19. Garantir que a Secretaria de Saúde esteja alinhada com os protocolos 

internacionais de monitoramento e tratamento a pandemias, forneça o 

atendimento assertivo a todos os munícipes e preparada para agir com agilidade a 

novas necessidades; 

 

20. Diminuição dos tempos entre os procedimentos de saúde, garantindo agilidade e 

qualidade no atendimento; 

 

21. Promover a integração da rede de serviços e as parcerias com organizações 

sociais, visando garantir maior sucesso, cobertura e efetividade dos serviços de 

assistência social à população, a ampliação de serviços sociais e da oferta de 

benefícios à população que necessita de amparo social emergencial;   

 

22. Fortalecer os projetos e ações de empreendedorismo, capacitação, geração de 

renda e microcrédito produtivo com jovens e população em situação de 

vulnerabilidade, promovendo a inserção produtiva pela conquista de 

conhecimento e autoestima; 
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23. Desenvolver programas e projetos para tornar São Caetano do Sul, uma cidade 

referência nacional em acessibilidade para todas as pessoas com deficiência; 

 

24. Tornar acessíveis todos os sistemas e ferramentas de comunicação, 

informação e diálogo com a população, em todas as instâncias. Sites, app, 

eventos públicos, espetáculos culturais; 

 

25. Promover uma Visão Sistêmica e Estratégica através de um conceito 

formalizado e único para compreender os problemas de segurança pública que 

assolam constantemente a nossa sociedade, a partir de uma análise global, 

traçando metas, acompanhando resultados e gerando índices positivos de 

desempenho e sistematização da Gestão juntamente com o acompanhamento da 

sociedade civil;   

 

26.  Implantar Tecnologias Avançadas acompanhado da especialização humana na 

utilização desse recurso tecnológico, para atendimento ao munícipe de forma 

rápida e eficiente com o menor tempo de atendimento de emergência do país e 

com feedback do atendimento, possibilitando que o solicitante possa avaliar em 

tempo real o serviço prestado pelo Setor de Segurança Pública com seu celular; 

 
27. Apoiar a causa animal com a criação do Hospital Veterinário Municipal. 


