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PLANO DE GOVERNO PARA QUADRIÊNIO 2020-2024 

 

Partido Rede Sustentabilidade de São Caetano do Sul – 18 

 

Candidato a Prefeito: Eduardo Casonato Ávila 

Candidata a Vice Prefeito: Sara Jane Zanetti 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Missão: Proporcionar aos mais vulneráveis assistência afim de tirá-los de condição emergencial, 

e em um segundo momento propiciar condições para seu progresso afim de que o mesmo possa 

atingir sua autonomia de forma digna e seguir em frente em todos os seus aspectos.  

 Cesta Básica: ofertar cartão para ser usado somente em São Caetano do Sul com 

restrição a bebidas alcoólicas e cigarros; 

 “Projeto Recomeçar”: o RECOMEÇAR visará a reinserção do munícipe desempregado 

no mercado de trabalho, seja por meio de incentivos fiscais ou parcerias público-

privadas, seja através de capacitação ou encaminhamento para entrevista nas empresas 

a serem buscadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, devendo ainda 

englobar o “Proquali” e o “Mais Oportunidade”, programas estes já existente; 

 Agente Jovem: Elevação  do auxílio financeiro ofertado para 1(hum) salário mínimo mais 

cesta básica, e oferta de curso de capacitação principalmente na área tecnológica, 

devendo serem apresentados para empresas conveniadas com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.   

 Criação de política municipal de atenção à população em situação de rua; 

 Igualdade Racial: Buscar a defesa da população negra com o objetivo de combater o 

racismo , criando e implementando inclusive instrumentos que visem a preservação, 

apoio e divulgação da cultura negra; 

 Criação da “Casa de Passagem Municipal” para mulheres em estado de violência para 

ela e seus filhos, garantindo-lhes segurança, capacitação para emprego e auxílio 

moradia (em São Caetano do Sul); 

 Projeto "Mãe Especial", que visa o auxílio com bolsa de um salário mínimo para famílias 

que possuem filhos deficientes e em caso de  

desemprego, auxílio com curso de capacitação e inclusão no mercado de trabalho;  

 Criação ou incentivo a locais de reabilitação e inclusão social a pessoas com deficiência 

( APAE); 

 Criação do programa “Fundo SOS", que deverá ser gerido pelo fundo social de 

solidariedade, gabinete do prefeito e representantes da sociedade civil organizada, cujo 
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objetivo será angariar fundos para situações de emergência ou calamidade pública, e 

disponibilizá-los de forma rápida e desburocratizada; 

 Auxílio financeiro para famílias com dependentes de drogas para internação; 

 Construção da “Casa Dia/Creche do Idoso”, que deverá ser um local onde a família 

encaminhará o idoso para passar o dia (entrada no início da manhã e saída no final do 

dia), e terão acesso a atividades voltados à recreação, convivência e reabilitação, de 

acordo com sua necessidade. Deverá ser composta por profissionais especializados, 

como geriatras, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e 

fisioterapeutas. A ação facilitará o acesso aos cuidados necessários aos idosos durante 

o expediente de seus familiares economicamente ativos e contribuirá para diminuir o 

sedentarismo, solidão e risco de intercorrência de idosos que costumam ficar sozinhos 

em casa.   

 Casamento comunitário com a ajuda das voluntárias formadas em moda, cabelo e 

maquiagem pelo Fundo Social de Solidariedade, com a prestação do serviço no dia do 

casamento; 

 

 “Renda Dignidade Cidadão”: programa semestral (com renovação permitida uma vez),  

com objetivo de fornecer auxílio financeiro a pessoas moradoras de São Caetano do Sul 

a pelo menos 5 anos, que comprove ser chefe de família e que esteja em estado de 

vulnerabilidade, e que se comprometa a fazer a capacitação ofertada pelo município e 

ao comparecimento às entrevistas de trabalho no setor privado indicadas pela 

Prefeitura. 

 

CAUSA ANIMAL 

 

Missão: Proteção e bem-estar animal através de disseminação de informação e ações que 

garantam o respeito, a posse responsável e que combata o abandono e os maus tratos, 

reforçando a condição de membro da família, proporcionando ainda políticas públicas de 

socialização e diversão para eles. 

 

  Programa de recolhimento, amparo, chipagem, castração e cadastramento de animais 

abandonados ou perdidos. 

Este programa irá verificar condições de higiene e maus tratos. 

 Programa de castração gratuita, voltado para cães de pessoas carentes e que não 

podem custear uma cirurgia.  

 Criação e Capacitação de agentes de saúde animal voltados para o cuidado animal; 

 Criação e difusão em escolas de material pedagógico com temas relacionado à defesa 

dos direitos dos animais. 

Deveres e obrigações de um tutor, responsabilizar as crianças no trato; 

 Oferecer a microchipagem de animais a baixo custo por meio de parceria com clinicas 

veterinárias e estabelecer obrigatoriedade do leitor universal nas clinicas da cidade com 

o site dos cadastros fixado no portal da prefeitura; 

 Criar um Disque Denúncia anônima de maus tratos a animais; 
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 Criação de um centro municipal de treinamento comportamental no bairro Olímpico 

(adestramento) principalmente para cães guia; 

 Cadastro único de animais no município; 

  Reforma do CCZ com hospital veterinário anexo; 

 Viabilizar a visita de animais de estimação aos doentes internados na rede municipal 

adequando os espaços para isso. 

 Criação da “Moeda Pet”: Munícipe troca garrafas pet pela “Moeda Pet” na 

municipalidade (título controlado e emitido pela prefeitura). Esta moeda será aceita nos 

Pet Shop e casas de ração, sendo trocada novamente por dinheiro ao dono do 

estabelecimento;   

 Crematório Público para animais falecidos nas residências; 

 Bebedouros e pontos de lixeira nas ruas de passeio com animal. 

 Ampliar áreas de convivência para cães através de espaços caninos em todos os bairros 

do Município; 

 Realizar a troca da areia do espaço canino do parque Chiquinho por grama devido ao 

risco de micose nos cães, e aquisição de equipamentos de agility  

 

COMPROMISSOS PÚBLICOS COM SÃO CAETANO DO SUL 

 

Missão: Pactuação de compromissos com a cidade considerados pilares e norteadores de futuro 

Governo. 

 Cumprir e executar fielmente o plano de governo; 

 Comprometer-se com a extinção da taxa do lixo (venda do lixo), transformando lixo em 

dinheiro;  

 Conceder aos conselhos públicos poder deliberativo e não somente consultivo 

 Estabelecer como prioridade as ações das áreas de educação, saúde e segurança, 

tornando-os ainda melhor; 

 Garantir transparência total do gasto com o dinheiro público, seja com funcionários ou 

contratos, garantindo qualidade dos serviços e economia do dinheiro público, através 

da otimização dos recursos  

 Proteger os animais; 

 Comprometer-se com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável através de 

orientações e ações (imposto verde); 

 Comprometer-se com a agenda 21 da ONU; 

 Preparar os profissionais formados na cidade para serem referência nacional na saúde, 

educação, economia, tecnologia, etc; 

 Organizar plebiscitos virtuais para a manifestação da população, nunca deixando de 

ouvir assim suas vontades e anseios; 

 Comprometer-se de jamais privatizar a USCS (IMES) e SAESA (DAE); 

 Tornar a Cidade de São Caetano uma mini Suíça Brasileira;  

 Criação de moradias populares sustentáveis voltada a população de baixa renda ,ou que 

hoje moram em situação insalubre (cortiços).  
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CULTURA E LAZER 

 

Missão:  Obtenção de uma melhor qualidade de vida através da promoção e difusão da cultura 

de forma mais ampla e prioritária para os munícipes, muito mais desburocratizada, simples, 

transparente para seus agentes culturais. Fomentar com dinheiro público e intermediar 

parcerias público privadas uma gama maior de projetos, principalmente os elaborados pelos 

artistas moradores da cidade.  

 

 Agregar em ao menos uma escola por bairro Centro Cultural, com atividades 

principalmente aos finais de semana, a exemplo dos CEUs na cidade de São Paulo, 

privilegiando assim artistas locais, criando necessariamente ambiente familiar; 

 Incentivar e fomentar shows em praças públicas e teatros para artistas locais; 

 Apresentação em locais adequados como praças, teatros e parques do Coral Natalino; 

 Implantar atividades culturais em todos os asilos, levando música, dança e 

entretenimento às pessoas abrigadas; coordenado pela Fundação das Artes. 

Interação entre jovens e idosos (horta, bolsa de estudos aos cuidadores jovens); 

 Trazer novamente a Festa das Nações com a comunidade de várias etnias; 

 Criar festivais de música (Rock, Samba, Forro, Musica eletrônica, hip hop, Reggae, etc) 

no estádio Lauro Gomes e em toda cidade; 

 Ressuscitar as raízes africanas e nordestinas através da sua cultura e costumes 

(culinária, dança, artesanato, música, história); 

 Criação do Parque Japonês no atual Parque Ecológico. O Parque terá como objetivo, 

além de ser um local agradável para visitação, trazer um pedacinho do Japão para São 

Caetano, com trabalhos a serem desenvolvidos pela comunidade japonesa na cidade 

que visem a divulgação da sua cultura milenar; 

 Criação do Centro de Tradição Nordestina de São Caetano no atual Parque Boa Vista. 

Parque terá como objetivo valorizar os nordestinos que ajudaram e ainda ajudam na 

construção da nossa cidade, divulgando seus hábitos alimentares, cultura e modo alegre 

de viver ; 

 Criação do planetário na Chácara dos Engenheiros em frente ao Chico Mendes; 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Missão:  Buscar de forma incessante e ética novas formas de arrecadação para o município, que 

não sejam somente através de impostos ou taxas de pessoas físicas, avaliando as novas 

tendências de mercado, principalmente na área de tecnologia e inovação, sempre de forma 

sustentável, adequando leis e plano diretor, oferecendo e ou proporcionando aos munícipes 

capacitação adequada tanto para atração destas empresas como para preenchimento das 

futuras vagas de empregos geradas por elas. 

 Fomentar a participação em fóruns e feiras comerciais no exterior por meio de envio de 

representantes do poder público, afim de trazer novos negócios para a cidade, e assim 

mais emprego e arrecadação; 
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 Estimular o micro empreendedorismo e os novos negócios; 

 Obter certificações e selos de qualidade a todos os departamentos da prefeitura (como 

sistema ISO ou semelhante conforme cada caso); 

  “Expo Center ABC”: Construir o Centro de Convenções similar ao Expo Center Norte com 

o objetivo de receber feiras de negócios dos mais diversos segmentos, como feiras 

gastronômicas, feiras de serviços e turismo de negócios, através da parceria com a 

iniciativa privada do município, sempre com incentivo para atrair a sede das empresas 

para o município, proporcionando ainda cursos, palestras e capacitação para os 

moradores atuarem nos segmentos ali expostos; 

 Incentivos fiscais para novas empresas que se instalarem na cidade principalmente e de 

forma diferenciada para as de tecnologia; 

 Promover concursos e maratonas Hackathon para desenvolvimento de aplicativos que 

auxiliem o cidadão no acesso aos serviços públicos e na comunicação com o governo; 

 Projeto de isenção fiscal para atrair empresas para São Caetano; 

 Implementação do programa de Start up; 

 Criação do banco digital de empregos, com incentivo fiscal para as empresas que 

contratarem moradores de São Caetano por cota conforme segmento de trabalho e 

comprovação. 

Será ofertado aos munícipes em situação de desemprego cursos de capacitação on-line 

com certificação a fim de facilitar a sua reinserção no mercado de trabalho;  

 Aproximação com o Sebrae, Fiesp, BNDS, “Sistem S”, etc; 

 Tornar a cidade um polo digital com ampla capacitação dos munícipes com objetivo de 

tornar-se uma referência nacional; 

 Revogação da lei “Cidade Limpa” e criação de nova lei mais ampla com critérios mais 

flexíveis para os comerciantes; 

 Projeto “Comércio Futurista“, com criação de lei que autorize implantação de grandes 

painéis de Led nos prédios e casas comerciais, tendo como pré-requisito o uso de fonte 

de energia solar, dando ar futurista e estimulando o comércio 24 horas nas avenidas 

Goiás e a Guido Aliberti, inspirado na TIMES SQUARE norte americana e em DUBAI;,  

 Revitalização da Visconde de Inhauma, deixando-a mais moderna. 

 Aprimorar a Av. Kennedy, deixando-a mais aconchegante, com áreas voltadas ao lazer e 

instalação de bebedouros.  

 Reverter os valores da Zona Azul (Futuro Parquímetro) para os comerciantes, inclusive 

cobrando o estacionamento por fração de tempo e não mais por hora cheia; 

 Criar o departamento de “NOVOS NEGÓCIOS” junto a Secretaria, afim de buscar de 

forma proativa novos negócios e empresas para a cidade, mediante negociação de 

incentivo fiscal com contrapartida de tempo de permanência na cidade e oferta de 

empregos para preferencialmente moradores da cidade,  tendo a empresa incentivo 

escalonado de acordo com o preenchimento de cada item pedido pelo governo 

municipal (cota de emprego para munícipes, oferta de capacitação a munícipes, período 

de permanência na cidade); 

 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS DE MODERNIZAÇÃO 
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Missão: Melhoria da qualidade de vida do munícipe através de construções e reformas de 

modernização da cidade, adequando –a ao futuro, seja no aspecto estético, seja no aspecto 

econômico e funcional, respeitando sempre o meio ambiente, priorizando a sustentabilidade.  

 Implantar e adequar rede e galerias de águas pluviais em toda cidade: ampliação das 

antigas e implantação nas regiões onde são inexistentes; 

 Modernização das calçadas; 

 Revitalização com urbanismo e paisagismo de forma especial nos bairros São José, 

Fundação, Nova Gerty e Prosperidade com a criação de parques, remodelação viária e 

imobiliária; 

 Realizar um diagnóstico do verdadeiro déficit habitacional do município e providenciar 

moradias; 

 Desenvolver o Projeto “São Caetano Cidade Inteligente e Sustentável” com ações para 

tornar São Caetano do Sul uma cidade referência em sustentabilidade no Brasil; 

 Compromisso de não autorizar mais novos projetos que levam a verticalização da 

cidade; 

 Reformar os Cemitérios; 

 Reformar os velórios municipais, criando ambientes de amparo as famílias que sejam 

individualizados e acolhedores (padrão OSSEL); 

 Construção de Crematório Municipal; 

 Construção de Usina de Lixo para gerar energia  

 Instalação de bebedor de água ao longo da pista de caminhada da Kennedy para pessoas 

e cachorros; 

 Cobertura dos pontos de ônibus  

 Dar início ao projeto para a fiação subterrânea; 

 Reforma do terminal de ônibus; 

 Reforma do Teatro Santos Dumond e Paulo Machado; 

 Criação do parque Fundação; 

 Criação de jardins verticais e jardins de chuva por toda cidade; 

 Transferência do pesqueiro localizado no Bosque do povo para a Chácara dos 

Engenheiros (ao lado do Saesa e em frente ao Parque Chico Mendes), com ligação 

subterrânea entre eles. 

 No Bosque do Povo será criado moradias populares sustentáveis voltada a população 

de baixa renda ,ou que hoje moram em situação insalubre . 

 Projeto “MORADA FELIZ”, com o objetivo de erradicação dos cortiços, amparo aos seus 

moradores e impedimento de formação de possíveis outros novos, através do 

mapeamento de todos os cortiços da cidade e seus respectivos moradores, aprovação 

da lei que altere o código de obras e criação de uma nova modalidade de moradia, 

autorizando os proprietários daquelas inscrições imobiliárias, com prazo de construção 

ou venda a construir pequenos prédios (térreo mais 1 ou 2 andares) com medidas 

menores das aprovadas para obras normais e regras diferenciadas, e desde que 

apresentem aptos de no mínimo 30 m2, com ventilação adequada, ambientalmente 

corretos (captação de energia solar e água da chuva, dentre outros), dispensando –se o 

elevador, ficando gravado na matrícula do imóvel a destinação para não poder mudar 
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futuramente, sendo que o rol dos imóveis beneficiados será taxativa, devendo ser 

incluído na lei a proibição da formação de novos cortiços sob pena de demolição da 

construção ou desapropriação pelo valor venal do imóvel em questão para que outro 

particular ou a prefeitura o adquira em um primeiro momento e o venda já com o 

projeto aprovado para investidor que queira construir para alugar ou vender em 

pequenas frações (instituição de condomínio), criando se assim, inclusive, um novo 

nicho de mercado para pequenos construtores. Sendo dado como exemplo um terreno 

de 5x30 se faria um pequenos prédio com 9 a 12 aptos de 30m2 a 40 m2; As pessoas 

que atualmente residem nos tais cortiços receberiam uma ajuda complementar de 

aluguel pelo prazo da obra (diferença entre o que pagam atualmente e o valor médio da 

locação mais baixa da cidade, observando-se o bairro situado, para que assim possam 

voltar a morar naquela propriedade, mas agora de forma digna, ou então em qualquer 

outra, no entanto o valor recebido como ajuda será calculado de acordo com o tempo 

da obra.  

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Missão: Garantir a todo munícipe, educação municipal de qualidade equiparada às melhores 

escolas particulares do país, com práticas de inovação em gestão e docência, dentre outras. 

Introduzir na grade curricular e extracurricular matérias que ajudem tanto a preparar os 

discentes para as profissões do futuro como também as que ajudem na capacitação, formação 

do cidadão e estímulo para exercício cada vez mais amplo da sua cidadania.     

 

 Plano de Carreira Educadores: Reunir todos os profissionais da Educação e, 

primeiramente, ouví-los sobre seus anseios, sugestões e  indicação de qual seria o 

melhor plano de carreira já implantado no país, nomeando uma comissão de 

profissionais da cidade como técnicos externos para adaptá-lo a realidade do município 

e aprová-lo e executá–lo o quanto antes.   

 Ampliar a Formação de todos os profissionais da educação no CECAPE: Aumentar a 

oferta de cursos para capacitação e reciclagem do profissional de educação, bem como 

prepará-los para educação do futuro, como por exemplo, a educação 4.0; 

 Criar o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação de Indicadores Educacional: o 

programa vai oferecer ferramentas para realizar os ajustes da equação educadores por 

estudantes, atendendo a demanda conforme  as populações dos 15 bairros, e fazer 

estudo para a  construção de novos espaços de educação formal e para a  melhor 

utilização de espaços públicos já existentes;   

 Criar o Prêmio de Educação abrangendo todas as áreas do conhecimento de maneira 

sistemática e regular, premiando os estudantes que se destacarem em projetos, bem 

como os educadores que conseguirem os melhores resultados na aprendizagem efetiva 

de suas turmas e disciplinas; 

 Readequar programa de bolsas de estudo: aumentar a oferta e criar critérios de retorno 

de mão de obra ou serviço do bolsista para a cidade;  
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 Programa Primeiro Emprego: Criar departamento ligado a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, com estrutura compatível para ajuda-los a se capacitar 

para os empregos disponíveis na cidade, bem como e sempre visando também as 

tecnologias do futuro, criando assim uma massa de jovens atrativos para as empresas 

já instaladas na cidade e para as que pretendem se instalar;  

 Trazer equipamentos modernos para a rede de ensino, investindo na modernização dos 

laboratórios e salas de aula, visando sempre a estruturação para ensino das profissões 

do futuro, geralmente ligadas a tecnologia; 

 Substituição dos kits escolares por Cartão de Compra Voucher, com data de validade, 

exclusivo para produtos voltados ao ensino, e somente de lojas da cidade; 

 Ampliação do ensino em tempo integral; 

Objetivo:  aumento do contato dos alunos com matérias extracurriculares, além de 

deixar os pais mais tranquilos para desenvolverem seus trabalhos; 

 Educação 4.0 – A escola deverá ser espaço para o aprendizado de habilidades digitais e 

das competências voltadas ao empreendedorismo. As tecnologias deverão ser aplicadas 

desde a educação infantil; 

 Diminuir número máximo de alunos por professor em sala de aula; 

 Retomada do segundo professor em sala de aula no primeiro ano do ensino; 

 Criação do Cursinho "Avançar", que é um cursinho público pré-vestibular, voltado ao  

ensino médio e ensino superior, aos alunos da rede municipal de ensino; 

 Criação do programa “SOS Escola” para realização de um mutirão para realizar 

pequenos reparos nas instituições de ensino público, hoje largadas pelo Estado, como 

elétrica, pequenas alvenarias, pinturas, podas, etc... 

 Criação do APP “Educação” para que os responsáveis pelos alunos possam acompanhar 

as notas, trabalhos, controle de presença, atividades extracurriculares,  matérias 

lecionadas, dúvidas dos alunos, dentre outras; 

 Compromisso de zerar e/ou manter zerado o déficit de vagas para crianças de 04 meses 

a 4 anos; 

 Manter e aprimorar a Educação de Jovens e Adultos no turno da noite e criar o Núcleo 

do EJA (Educação de jovens e adultos) com funcionamento diurno; 

 Reformar, padronizar e modernizar as unidades escolares, deixando-as aptas a trabalhar 

cada vez mais com tecnologia; 

 Transformar o parque Cidade das Crianças em um parque educativo, interativo e lúdico, 

que irá atender as crianças da rede de ensino com novas atrações e equipamentos, 

voltados para o aprendizado e lazer, nos mesmos moldes do Parque Sabina ( Santo 

André) e Museu Catavento ( São Paulo); 

 Estabelecer atividades para o desenvolvimento de habilidades não cognitivas, chamadas 

de habilidades sócio-emocionais como respeito, interação social, empatia, capacidade 

crítica, resolução de conflitos, dentre outras; 

 Implementação do programa “Quem Sabe Sabe” visando estimular a realização de 

olimpíadas de matemática, língua portuguesa e ciências para alcançar maior 

envolvimento dos alunos com os conteúdos destas áreas com premiação; 
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 Criação do Torneio “Orgulho Nerd”: Promovendo competições de ciências, robótica, 

games, Cosplay, danças e artes entre todas as escolas da cidade (municipais, Estaduais 

e particulares). 

 Aumentar a quantidade de cursos técnicos equivalentes ao segundo grau, com 

adequação dos cursos oferecidos à realidade do mercado de trabalho; 

 Programa “Escola Vigiada”, implantação de dois GCMS na figura Masculina e Feminina 

para dar auxilio dentro da escola e nas redondezas; 

 Garantir apoio especial às escolas que apresentem pior desempenho para diminuir as 

diferenças; 

 Promover e incentivar o envolvimento da família e comunidade com a escola – modelo 

CEU em São Paulo; 

 Implantar ensino Bilingue em todas as escolas municipais; 

 Ampliar oferta via USCS de cursos e vagas via EAD (Ensino a distância); 

 Programa “Bolsa no Exterior”: programa de bolsas de estudo para intercâmbio com 

contrapartida de prestação de serviço e com retorno para municipalidade, investindo 

no aluno, formando os melhores profissionais para que esse se torne produto e orgulho 

da cidade sendo vitrine para o Brasil; 

 Criação da “TV Aluno”. Espaço democrático cuja grade deverá conter programas de 

interesse dos alunos sejam eles didáticos, esportivos, recreativos, informativos, festivos, 

musicais, dentre outros.  Sendo ainda composto necessariamente por jovens 

(repórteres, editores, redatores, câmeras, etc), sendo apenas supervisionado por órgão 

a ser criado e locado na Secretaria da Educação; 

 Inclusão de Psicólogo e Assistente Social em cada escola (conveniada a universidade 

USCS); 

 Compromisso de jamais privatizar a USCS; 

 Escola de línguas on-line; 

 Garantir o AVCB em todas as escolas; 

 EAD gratuito de alguns cursos extracurriculares para a comunidade; 

 Criação de cursos de tecnologia para o Ensino médio, seguindo as tendências de 

mercado; 

 Bônus por meta atingida no provão; 

 Bolsa de estudos especial para filhos de professores da prefeitura (USCS); 

 Implantar o projeto “Cidadão Consciente”: implementar no primeiro e no segundo grau 

do ensino, gradativamente e de forma extracurricular, aulas básicas de Direito (direitos 

trabalhistas, criminais, constitucionais e civis), economia, contabilidade, noções de 

alimentação saudável, respeito ao meio ambiente (sustentabilidade), noções básicas de 

cuidados e respeito com os animais, noções básicas de primeiros socorros, controle e 

fiscalização dos gastos públicos através da ferramenta da transparência pública, 

ensinando ainda sobre o LOA (lei orçamentária anual),  LDO (lei de diretrizes 

orçamentarias) e PPA (plano plurianual) ; 

 Criação junto a USCS do Núcleo de Aperfeiçoamento em Administração Pública- “NAP” 

municipal: Serão ministrados cursos em nível de graduação, pós e mestrado em diversas 

áreas e segmentos da administração pública, sendo voltado exclusivamente a 

capacitação e aperfeiçoamento dos funcionários públicos municipais;  
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ESPORTE 

 

Missão: Utilizar, de forma prioritária, a prática esportiva como ferramenta à saúde preventiva, 

física e mental, para todas as idades, inserindo-a no programa “Saúde da Família”. Difundir e 

priorizar o esporte como principal ferramenta de combate a drogadição, lícita e ilícita. Unir 

esforços com as Pastas da Saúde e Educação.   

 Criar comissão esportiva para identificar novos talentos nas escolas, direcionando e 

remunerando; 

 Criar espaços esportivos para pessoas com necessidades especiais promovendo a 

inclusão social; 

 Revitalização dos clubes da cidade por meio de parcerias público privadas tornando-os 

centro de referência nas suas modalidades específicas; 

 Criar o super jogos escolares: Reestruturar os Jogos Escolares como instrumento de 

integração e respeito entre os adolescentes e Jovens de nossa cidade, incentivando a 

prática esportiva, com inserção demais modalidades de competição, como por exemplo: 

skate, hip-hop, robótica, danças, etc. 

Com liberação das aulas escolares para fomentar torcidas e a própria competição em si 

como antigamente; 

 Incentivar a concessão de bolsas-auxílio aos atletas em desenvolvimento e atletas já 

formados, identificados nas escolas. 

* Criar o programa "Esportistas do Futuro" para encontrar jovens talentos nas escolas 

em todas as áreas de esportes cedendo o bolsa auxilio a fim de estimular o próprio e 

seus amigos; 

 Atração de investimentos para esportes de alta performance (Alta performance); Criar 

o nome do programa. 

 Criar programas nas escolas municipais que atendam as necessidades dos atletas 

através da conciliação da sua rotina de treinamento com a escolarização, através de 

diferentes estratégias de ensino e mecanismos de flexibilização adotados para o 

treinamento e esforços dos estabelecimentos de ensino e/ou professores e pais.  

 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

Missão: Oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos, independentemente 

de classe social, idade, gênero, raça e deficiência física ou intelectual, viabilizando ferramentas. 

Promover a equidade social, através da “compensação” por conta da condição de desigualdade.     

 Conquistar isenção tarifária no transporte público municipal: Pessoas com deficiência 

física, mental, visual ou auditiva, que tenham renda familiar mensal igual ou inferior a 

três salários mínimos; 

 Criar legislação municipal que obrigue todas as empresas que possuem mais de 50 

funcionários a contratarem pelo menos um portador de necessidade especial; 

 Criar espaços esportivos para pessoas com necessidades especiais; 
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 Apoiar com programas os portadores de necessidades especiais através de contratação 

e de incentivos fiscais para que as empresas privadas se conscientizem da importância 

desta iniciativa; 

 Criação da “Sala de Inclusão” nas escolas, sala harmonização voltada para desestressar 

os alunos com tatames, cores claras e som ambiente estilo oriental (Espaço Zen); 

 Incentivar debates sobre a inclusão social nas escolas com professores, coordenadores 

e diretores, garantindo não apenas o que está na legislação, mas criando discussões 

sobre modificações profundas e importantes no sistema de ensino para que este público 

seja de fato atendido de forma humanizada e em sua totalidade. 

 Aquisição de brinquedos nos parques públicos para pessoas com deficiência, garantindo 

a acessibilidade; 

 Criar espaços de atendimento para os portadores de deficiência, através de trabalho 

com equipe multidisciplinar, contendo centros de reabilitação e terapias diversas, como 

a equoterapia, que consiste em terapia utilizando o cavalo dentro de uma abordagem 

interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 

físico e mental das pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.  

 

JOVENS E IDOSOS 

 

Missão: Promover e estimular o contato intergeracional entre jovens e idosos para que os 

primeiros entendam o real sentido da vida, valorizando, respeitando e entendendo as 

dificuldades do envelhecimento. 

 Intergeracional: Criar a integração entre o jovem e o idoso através de atividades 

proativas; 

 Criação do programa jovem cuidador: jovens estudantes das áreas da saúde (medicina, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e assistência social serão capacitados a 

exercer a função de cuidador de idosos sendo remunerado por isso em de pecúnia ou 

bolsa de estudo;  

 Construção da “Casa Dia/Creche do Idoso”, que deverá ser um local onde a família 

encaminhará o idoso para passar o dia (entrada no início da manhã e saída no final do 

dia), e terão acesso a atividades voltados à recreação, convivência e reabilitação, de 

acordo com sua necessidade. Deverá ser composta por profissionais especializados, 

como geriatras, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e 

fisioterapeutas. A ação facilitará o acesso aos cuidados necessários aos idosos durante 

o expediente de seus familiares economicamente ativos e contribuirá para diminuir o 

sedentarismo, solidão e risco de intercorrência de idosos que costumam ficar sozinhos 

em casa.   

 Criar programa de leitura para idoso nos asilos do município, aonde jovens vão aos asilos 

lerem livros ou jornais para eles; 

 Visita pet ao asilo mediante protocolo de higiene e saúde; 

 Criação do “Centro de Saúde do Idoso”; 

 Criação de ala geriátrica de internação nos hospitais; 

 Programa municipal de intercâmbio para os melhores alunos; 

 Competição de robôs afim de motivar os estudos em ciências exatas tais como 

matemática, computação além do texto em Inglês; 
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 Promover hackathon maratona de programação na qual hacker se reúnem em 

competições afim de explorar dados abertos discutir novas ideias e desenvolver 

software para soluções dos problemas de nossa cidade; 

 Criação de bolsão de empregos específico para jovens; 

 Abertura de maior número de vagas para estágio na prefeitura; 

 Escolinha de skate com a revitalização e ampliação da pista atual; 

 Revitalização das atividades e finalidade da Estação Jovem;  

 Festas temáticas no Estádio Lauro Gomes (4 por ano), Sugestão: 1- Festa Fantasia, 2 – 

“Rave do Bem”, 3 – Festa Holi festival, 4 – Festival de bandas da cidade (votação on line 

para escolha); 

 Shows com ícones jovens (votação on line para escolha); 

 Cursos de maquiagem, cabelo e moda no fundo social de solidariedade; 

 Implementação do programa “Quem sabe sabe” visando estimular a realização de 

olimpíadas de matemática, língua portuguesa e ciências para alcançar maior 

envolvimento dos alunos com os conteúdos destas áreas com premiação. 

 Criação do Torneio “Orgulho Nerd”: Promovendo competições de ciências, robótica, 

games, Cosplay,  danças e artes entre todas as escolas da cidade (municipais, Estaduais 

e particulares). 

 Criação da TV Aluno. Espaço democrático cuja grade deverá conter programas de 

interesse dos alunos, seja ele didático, esportivo, recreativo, informativo, festivo, 

musical, dentre outros.  Sendo ainda composto necessariamente por jovens (repórteres, 

editor, redator, câmera, etc), sendo apenas supervisionado por órgão a ser criado e 

locado na Secretaria da Educação. 

 

MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 

Missão: Promover o crescimento da cidade respeitando sempre o meio ambiente e a 

sustentabilidade. Eleger o tema como prioridade absoluta, imbutindo-o em todas as Pastas. 

Estimular a conscientização para ações individuais e coletivas. Fazer, através de leis, com o que 

o munícipe e o poder público acabe por adotar rotinas e práticas sustentáveis, e ações de 

equilíbrio em que o social, o econômico e o ambiental se somem para vivermos em uma 

sociedade melhor, através dos três pilares da sustentabilidade: ser economicamente viável, 

socialmente justo e ambientalmente adequado, servindo de exemplo para outros municípios, 

tornando – se assim referência nacional. 

 

 Objetivo: Adotar medidas e ações de equilíbrio em que o social, o econômico e o 

ambiental se somem para vivermos em uma sociedade melhor, através dos três pilares 

da sustentabilidade: ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente 

adequado 

 Comprometer-se com a coleta seletiva, garantindo que não aja mistura com o lixo 

orgânico; 

 Incentivar a criação de cooperativas para a coleta de materiais recicláveis; 

 Comprar materiais de empresas que tenham certificado ambiental ISSO 14001 e outras; 

 Compromisso com a revitalização e preservação das áreas verdes do município; 
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 Promover incentivo fiscal para empresas que cuidem da manutenção de parques 

lineares na cidade; 

Programa “Adote uma praça “, ou de forma individual “adote uma árvore"; 

 Comprometer-se com a extinção da taxa do lixo, transformando lixo em dinheiro; 

 Reativar a Secretaria do Meio Ambiente; 

 Conceder o “IPTU Ecológico”, que são descontos no IPTU para as pessoas que adotarem 

medidas ecológicas em suas casas e empresas, gerando economia para o munícipe e 

empresas, trazendo grandes ganhos para a cidade, por exemplo captação de água de 

chuva e energia solar; 

 Estabelecer cronograma para manutenção dos serviços de poda de galhos e raízes para 

toda a cidade, com fila de espera acompanhada pela internet, em tempo real e com 

transparência; 

 Implementar o plano integrado de gerenciamento e resíduos de Construção civil (RDC) 

envolvendo principalmente as construtoras, para reaproveitamento do material 

(transformar os resíduos em material para pavimentação); 

 Criar um protocolo para a limpeza periódica das bocas de lobo, rios principalmente no 

período que acontece as grandes chuvas; 

 Criar um protocolo para a limpeza periódica das bocas de lobo e rios, principalmente no 

período que acontece as grandes chuvas; 

 Rever a iluminação Pública, troca efetiva de todas as lâmpadas para Led em todos os 

bairros; 

 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Apoiar o desenvolvimento de instrumentos de financiamento para empresas e 

empreendimentos que fazem uso sustentável da biodiversidade. 

Priorizar empresas em processo de licitação que possuem o selo verde. 

Criação de um " Selo" 

 Criar um protocolo de queda de árvores, através de análise, diagnóstico, tratamento e 

remoção  das árvores com antecedência; 

 Compromomoter-se com a agenda sustentável da ONU Organização da Nações Unidas; 

 Geração de energia solar nos próprios públicos e capacitação de água da chuva; ??? 

 Lei que institui a Pavimentação Permeável; 

 Criar uma casa modelo altamente sustentável, criando cursos para ensinar munícipes a 

desenvolver seu próprio sistema; 

 Aquisição apenas de materiais que tenham selo ou certificação de baixo impacto 

ambiental ou reciclado; 

 Criação de Protocolo para catástrofes Enchentes - com criação do fundo municipal 

financeiro emergencial para facilitar compra de variados itens amenizar os prejuízos do 

munícipe; 

 Incentivar projetos que privilegiem iluminação natural, que atendem para orientação 

solar adequada, que otimizem ventilação natural, garantindo a ventilação cruzada na 

residência ou comércio (clara boia, paredes de vidro, posição do imóvel perante ao sol, 

janelas, etc); 

 Criação de jardins de chuva afim de amenizar enchentes da cidade; 

 Licitações sustentáveis (adicionar como pré-requisito clausulas que exijam empresas 

que tenham certificação na redução de impactos ambientais); 

 Criação de diversos jardins verticais em próprios públicos e incentivo fiscal para criação 

em propriedades particulares; 
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 Criação de um “Polo de Reciclagem” para reaproveitando de todo o material “lixo” 

reciclável da cidade (madeira, material eletrônico, plástico, vidro, etc). 

 Viabilizar a ampliação da coleta do lixo eletrônico em locais de fácil acesso, com retorno 

financeiro para os cofres públicos; 

 Coleta especifica e seletiva de resíduos nas marcenarias para a biomassa (retalhos de 

MDF, MDP, compensados, madeiras em geral); 

 Inventário ambiental (contagem das árvores e especificação com QR Code) afim de 

adequar e manter adequado o número de arvores por km2 recomendado por 

organismos internacionais competente; 

 Criação de jardins verticais e jardins de chuva por toda cidade; 

 Fiscalização de Postos de Gasolina, criando legislação para lavagem dos tanques e 

descarte correto da água utilizada para essa finalidade, evitando-se assim a 

contaminação do lençol freático; 

 Projeto “Cidade Alegre”, que é um incentivo fiscal através do IPTU para as pessoas que 

colocarem floreiras (doada pela Prefeitura) em frente às suas residências e pintarem a 

fachada das suas casas a cada dois anos, deixando assim a cidade mais limpa, colorida e 

alegre. 

 Potencializar a Escola de Ecologia, aproximando-a do munícipe que deseje saber e se 

utilizar mais de práticas sustentáveis através de cursos e capacitação; 

 Ciclocatadores: Regulamentar através de lei e fazer o cadastro único via digital da 

inclusão de catadores residentes no municipio,  mediante comprovação de domicílio 

para que os mesmos recebam uniformes,  EPIs (equipamentos de segurança) e a 

Ciclobikes com caçamba; 

 

MOBILIDADE URBANA 

 

Missão: Melhorar qualidade de vida do munícipe através de ações que propiciem melhor 

deslocamento do mesmo, seja com intervenções no trânsito através de nova organização 

semafórica e correção de mãos, seja através de construção de vias paralelas e/ou viadutos, 

bolsões de estacionamento e melhor regulação da zona azul ou ainda através de incentivo e 

viabilização de formas alternativas de deslocamento através de ciclovias e ciclofaixas que se 

interliguem ao transporte público, os quais terão obrigatoriamente espaço para a guarda das 

bicicletas. Criação de bolsões de estacionamento subterrâneo nas áreas comerciais. Criação de 

Boulevards nas áreas comerciais da cidade, priorizando assim a circulação de pessoas e o 

paisagismo, em uma mistura do clássico com o moderno. 

 

 Conceder isenção tarifária no transporte público municipal para as pessoas com 

deficiência física, mental, visual ou auditiva, que tenham renda familiar mensal igual ou 

inferior a três salários mínimos; 

  Ampliar a ciclovia da Kennedy até a estação de ônibus e trem; 

 Envolver diretamente a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de São Caetano do sul 

na discussão, elaboração, implementação e avaliação do Plano de Mobilidade Urbana; 

 Modernizar os acessos à Estação Ferroviária, com a instalação de escadas rolantes e 

rampas ou elevadores para os habitantes com necessidades especiais e idosos, 
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transformando numa estação moderna e futurista com muita iluminação, paisagismo e 

planejamento urbano; 

 Revitalização da estação de trem no Bairro Fundação; 

 Criação de alternativas para mobilidade via patinetes ou bicicletas elétricas; 

 Criação de bolsões de estacionamento subterrâneos nas áreas comerciais interligados 

entre si em um segundo momento; 

 Criação de boulevards nas áreas comerciais da cidade, permitindo apenas circulação de 

pessoas inspirado nas Ruas de Paris, na França;  

 Troca gradual da frota de ônibus movidos a combatíveis fosseis (gasolina/diesel) por 

ônibus 100% elétricos; 

  Criar políticas públicas para estimular empresas a desenvolverem soluções de 

mobilidade a população; 

 Micro mobilidade elétrica: criar políticas públicas e infraestrutura para bicicletas, 

monociclos e patinetes elétricos dentre outros, trazendo a modernidade para o 

município; 

 Criar formas de locomoção para PCDS; 

 Retomada das bicicletas disponíveis para munícipes usarem nos pontos principais e 

estratégicos da cidade, principalmente na Estação de São Caetano; 

 

MULHER 

 

Missão: Estabelecer ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. 

Auxiliar no empoderamento feminino, contribuindo para uma sociedade mais justa e menos 

preconceituosa. Possibilitar a independência das mulheres, principalmente daquelas que estão 

em condições desfavoráveis, seja por conta de um relacionamento abusivo, seja por conta de 

estar há muito tempo fora do mercado de trabalho por cuidar da família, através de projetos que 

garantam a capacitação, instrução, proteção, apoio, direção e reinserção no mercado de trabalho.  

 

 Projeto “Nova Mulher”: Oferecer apoio por meio de acesso a crédito e 

microcrédito e capacitação profissional as mulheres que foram vítimas de 

violência doméstica, para que elas possam recomeçar a vida sem a ajuda 

financeira do companheiro agressor; 

 Criação da “Casa de Passagem Municipal” para mulheres em estado de violência para 

ela e seus filhos, garantindo-lhes segurança, capacitação para emprego e auxílio 

moradia (em São Caetano do Sul) 

 Garantir à mulher vítima de violência sexual tratamento humanizado, com a 

presença de psicólogos e demais profissionais da saúde;  

 Ampliar o horário de atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher, com 

funcionamento 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. A ação visa 

contribuir diretamente para a redução dos casos de violência contra as mulheres 

em São Caetano do Sul, além de encorajar ainda mais a denúncia do crime por 

parte das mulheres. 
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 Criar uma central de atendimento, para que as mulheres possam ter informações 

sobre os seus direitos e orientações em casos de violência; 

 Realizar campanhas educativas nas escolas de prevenção à violência doméstica 

e familiar contra mulheres e crianças, pautadas em noções sobre consentimento; 

 Criar campanhas permanentes para realização de exames diagnósticos de câncer 

de mama e de colo de útero, uma vez que a descoberta precoce dessas doenças 

aumenta as chances de cura; 

 Programa de prevenção da gravidez na adolescência nas escolas, nos centros de 

cultura e associações comunitárias; 

 Criar Disque Denúncia Municipal de violência doméstica contra a mulher; 

 Capacitação de profissionais nas unidades de saúde, segurança e outros para 

acolhimento da mulher vítima de violência; 

 Criação do botão anti-pânico através de aplicativo (APP) para mulheres em 

estado de violência que estiverem com medida protetiva afim de agilizar a 

denúncia e o socorro; 

 Projeto "Mãe Especial", que visa o auxílio com bolsa de um salário mínimo para famílias 

que possuem filhos deficientes e em caso de  

desemprego, auxílio com curso de capacitação e inclusão no mercado de trabalho;  

 

 

SAÚDE 

 

Missão: Trabalhar prioritariamente a saúde preventiva para que o cidadão goze de boa saúde e, 

quando necessário, que tenha acesso a saúde curativa o mais rápido possível, com tratamento 

digno e adequado, em todas as áreas da medicina, com qualidade igual ou superior a assistência 

particular. Fomentar através da USCS a pesquisa de curas e vacinas para as doenças que mais 

assolam nossa população, contribuindo assim não somente para uma cidade, mas também um 

país melhor neste aspecto. 

  

 Construção da “Casa Dia/Creche do Idoso”, que deverá ser um local onde a família 

encaminhará o idoso para passar o dia (entrada no início da manhã e saída no final do 

dia), e terão acesso a atividades voltados à recreação, convivência e reabilitação, de 

acordo com sua necessidade. Deverá ser composta por profissionais especializados, 

como geriatras, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e 

fisioterapeutas. A ação facilitará o acesso aos cuidados necessários aos idosos durante 

o expediente de seus familiares economicamente ativos e contribuirá para diminuir o 

sedentarismo, solidão e risco de intercorrência de idosos que costumam ficar sozinhos 

em casa.   

 

 Plano de Cargos, Carreiras e Salários: Os servidores serão incentivados e gratificados de 

acordo com o desenvolvimento de suas habilidades, avaliação de desempenho e 
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desfecho clínico. Será ofertado ao profissional a possibilidade de crescimento na 

carreira de forma hierárquica e principalmente financeira; 

 

 

 Criar o “Grupo Interdisciplinar para Acompanhamento de pacientes com Alta 

Hospitalar”: Um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema de saúde,  pacientes 

e familiares é a transição da alta hospitalar para o cuidado domiciliar. O objetivo deste 

grupo é o de triar os possíveis pacientes com condições de alta hospitalar, mas que 

acabam ocupando um leito hospitalar de forma desnecessária devido à falta de recursos 

necessários para cuidados domiciliares e estabelecer planos de ações multidisciplinares 

para que a alta ocorra de maneira segura, com qualidade e com todos os recursos 

necessários ao paciente. A ação também contribui para o aumento do giro do leito 

hospitalar e consequentemente aumenta a sua disponibilidade e oferta.       

 

 Implantar serviço de hemodinâmica e UTI coronariana; 

 Integrar o Prontuário Eletrônico: Com princípios éticos e suporte técnico especializado, 

a informatização das consultas, internações, exames e atendimentos faria com que 

todas as informações do paciente ficassem centralizados em um único documento, o 

que facilitaria o seu atendimento pelos profissionais da saúde e acabaria com o 

problema de extravio de prontuários. Todo médico, no atendimento ao paciente, teria 

informações importantes previamente de outros atendimentos em qualquer 

equipamento de saúde pública municipal, e isso seria importante para estabelecer o 

plano terapêutico do paciente, com informações como classificação de riscos, 

medicações prescritas, consultas com especialistas, internações, intervenções cirúrgicas 

e clínicas e acesso a exames.  

 Unificar os cadastros da saúde e assistência social:  Cadastro único e fidedigno das 

famílias de nosso município, contendo informações concernentes às principais 

necessidades em cada campo. Isso otimizaria a aquisição de benefícios, bem como o 

agendamento de consultas e controle dos principais fatores de risco; 

 Descentralizar o serviço social: Consiste na colocação de um assistente social em cada 

unidade de saúde, trabalhando como elemento facilitador, munido do conhecimento 

das especificidades de cada bairro. Esses profissionais terão autonomia para viabilizar 

benefícios, agilizar medicações ou agendamento de consultas seguindo critérios 

clínicos; 

 Implantar o “UMO” (unidade móvel odontológica): Disponibilização de serviços 

odontológicos para pacientes com necessidades especiais, acamados e portadores de 

doenças infecto-contagiosas, com implantação de um equipamento de saúde específico 

para essa crescente demanda, através de parcerias público-privada, para acesso e 

otimização dos tratamentos e até melhorar o estado nutricional de pacientes; 

 Implementar o “INCAPS” (Instituto de capacitação de profissionais da área da saúde): 

Visará capacitar de forma permanente todos os profissionais da saúde;  

 Estabelecer um padrão de atendimento a todos as unidades de saúde, com o objetivo 

do cuidado baseado em Valor, colocando o paciente no centro do cuidado. Oferecer 

treinamento aos profissionais da saúde e definir o monitoramento qualitativo e 

quantitativo dos atendimentos através de indicadores estratégicos.  
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 Criar protocolo de padrão para atendimento de emergências nas UBS que visem  cursos 

de primeiros socorros a todos os funcionários das unidades,  além de equipá-las com 

desfibriladores e “carrinhos de emergência”; 

 

 Criação do Remédio Dia e Noite. Implantação de uma farmácia 24 horas de Segunda a 

Segunda, dentro do Pronto Socorro; 

 

 Criação do “CESI” – (Centro de saúde do Idoso), para atendimento especializado voltado 

ao público da terceira idade. Nos hospitais, criar a ala geriátrica de internação; 

 

 Implantação da Central Logística e de Monitoramento de medicamentos, essa central 

irá monitorar via código de barra e GPS os estoques nos almoxarifados e nas farmácias, 

além disso, vai manter o controle para que não haja desperdício, com base de 

informações do banco de dados de toda a rede municipal; 

Informatização do sistema de abastecimento de medicamentos evitando o 

desabastecimento, vencimento e desvios dos medicamentos; 

 “Reinaugurar” o Hospital São Caetano, trazendo de volta internações, cirurgias, exames, 

dentre outras atividades de saúde que configuram um hospital e não uma “grande 

unidade de saúde”, como é hoje;   

 Criação “Auxílio internação para tratamento do Dependente Químico”: fornecer ajuda 

de custo, pago diretamente a clínica conveniada com a prefeitura para o tratamento 

especializado, através de critério social/econômico; 

 CAPS e CAPS AD unidos em um único lugar; 

 Projeto “Saúde Mental”, que funcionará dentro do programa Saúde da Família, sendo 

o agente de saúde capacitado para abordar e identificar problemas de saúde mental 

dentro das famílias e estabelecer ações em parceria com o CAPS; 

 Fortalecer a Farmácia Escolar da USCS aumentando a quantidade de medicamentos 

convencionais e criando a divisão de fitoterápicos; 

 Ampliar testes preventivos em recém-nascidos, visando diminuir a gravidade de 

doenças, trazer para rede municipal o teste completo do pezinho; 

 Implantação do “CDI” - Centro Municipal de Diagnósticos por Imagem: infraestrutura 

completa, modernos equipamentos e profissionais especializados, com mais de 30 tipos 

de exames, desde os mais simples até os mais complexos; 

 Aplicativo Saúde (APP): Agenda Fácil Transparente, implantação de sistema ágil de 

marcação de exames médicos em menor prazo.  

 Parceria Público e Privado para realização de exames e suprir a demanda reprimida - 

mutirão; 

 Agilizar a realização de cirurgias eletivas menos complexas e com alta demanda, como 

as cirurgias de catarata, através de mutirão com parceria público privado; 

 Criar campanha eficiente para prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs), AIDS e prevenção da gravidez na adolescência, inserindo aula de Educação 

Sexual na grade extracurricular das escolas a partir nona série; 

 

 Prevenção primária: inclusão dos profissionais de educação física no programa de Saúde 

da Família, com o objetivo de estimular atividades físicas como meio de combater o 

sedentarismo e a obesidade e suas graves consequências à população como AVC e 

infarto do miocárdio; 
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 Protocolo para picada de escorpião com ampla divulgação para população; 

 Criação de protocolo de Primeiros Socorros para difundir nas escolas; 

 Construção de um Centro integrado de Saúde e Educação (CISE) no bairro Fundação; 

 Criação do serviço de atenção psicossocial nos Cises; 

 Academia do Idoso no Cises (equipamentos específicos de baixo impacto) através de 

convênio com a USCS através de estágio para estudantes de educação física;  

 Integrar a piscina do clube ABREV ao CISE João Castaldelli para aumentar a oferta de 

cursos de natação, hidroginástica e hidroterapia; 

 Implantar o Tele saúde visando a solução para questões de baixa complexidade; 

 Implementar o programa “Visita PET” , que busca a humanização do processo de 

internação através da visita do seu animal de estimação. Os hospitais devem se adequar, 

buscando melhores horários de visitação e estabelecendo rígidos protocolos, como a 

autorização do médico e apresentação de laudo veterinário atestando as boas 

condições de saúde do animal, carteira de vacinação atualizada e comprovante de 

que o pet tomou banho nas últimas 24h; 

 Buscar certificação/selo de qualidade para todos os equipamentos públicos (hospitais); 

 Criação do Hospital do Câncer municipal junto à USCS; 

 

SEGURANÇA 

 

Missão: Tornar São Caetano do Sul a cidade mais segura do Brasil, utilizando para isso tecnologia 

de ponta mundial, divulgando isso em mídia nacional, com objetivo de inibir a vinda de 

criminosos . Valorização dos Guardas Civis Municipais (GCMs) com a implementação do plano 

de carreiras e melhores salários, com formalização e regulamentação do “Bico”. Aquisição dos 

melhores equipamentos para o bom andamento dos trabalhos, tanto ostensivo, quanto o 

preventivo e principalmente o de inteligência. Conscientização em massa da população de boas 

práticas de segurança da vizinhança.    

 

 Priorizar o reconhecimento financeiro e o plano de carreira dos GCMS:  

 Curso de segurança básica para população ministrado pela GCM;  

 Intensificar a presença da ronda escolar nos horários de entradas e saídas das escolas, 

destacando maior efetivo para esta finalidade; 

 Ter sempre GCMS disponíveis nas bases que ficam nas entradas e saídas da cidade, o 
que não ocorre hoje; 

 Aumentar consideravelmente a frota de motos; 

 Reativar a sociedade amigos de bairro através de eleições diretas, para que ali se discuta 
entre aquela população local diversos temas, dentre eles a segurança local, devendo os 
relatórios e sugestões serem levadas ao CONSEG para as providências e 
encaminhamentos, do micro para o macro. 

 Projeto Muralha Digital: Aumentar consideravelmente o número de câmeras em toda a 
cidade (inclusive em pequenas ruas), integrando-as com as particulares, seja do 
comércio e indústria, seja de casas e prédios, tornando São Caetano a cidade mais 
vigiada do Brasil.  
Reconhecimento facial: 
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Chip controle de frota para rastrear a localização do veículo público; 
Chip de rastreamento para veículos emplacados em São Caetano; 
Aquisição de helicóptero para GCM; 

Drones respeitando tanto os quadrantes dos bairros quanto a privacidade das pessoas,  

sendo utilizado apenas nas vias públicas; 

Leitura de placas veicular por câmeras para identificação de carros roubados e furtados; 

Instalar reconhecimento facial no maior número de câmeras possíveis, câmeras de rua 

e próprios públicos; 

 Curso de defesa pessoal para mulheres ministrado pela GCM; 

 Criar um número de contato exclusivo para comunicar roubo e furto (hoje o principal 

problema de segurança da cidade; 

 Reativar parcerias com a Polícia Militar e Polícia Civil, incentivando com o pró-labore; 

 Fazer do município referência de cidade inteligente em segurança pública, perseguindo 

a condição e o título de cidade mais segura do Brasil; 

 Iluminação eficiente nos bairros; 

Troca de lâmpadas para Led em todas as ruas, inclusive as pequenas e não somente nas 

grandes avenidas; 

 Blindagem das bases da GCM já existentes; 

 Desenvolver ações de combate as pichações e ao vandalismo: viabilizar um espaço para 
que as pessoas possam se expressar através da arte (desenhos e grafites nas paredes), 
criando cadastro de pessoas que aceitem tais desenhos em suas propriedades, tendo 
como incentivo do poder público a doação de parte do material necessário. 
Montar oficinas de desenhos e grafites. 

               Criar o disque denúncia pichador. 
Criar lei municipal para instituição de multa para pichações;  

 Criar ronda Maria da Penha; 

 Plantão dos GCMS nos velórios noturnos à partir das 18:00; 

  Chip controle de frota para rastrear a localidade do veículo; 

 Câmeras 360º em todos os carros e motos da GCM com leitura facial e detector de 

metais frios (produto chinês e já em teste no Sul do Brasil); 

 Revisão de plano de carreira GCM; 

 Bolsa de estudo especial para GCMS na USCS; 

 Painel eletrônico de desaparecidos e procurados com imagens em tempo real dentro 

dos ônibus que circulam na cidade; 

 Criação de base da GCM no bairro São José; 

 Oferta de recompensas financeiras para denúncia de crimes e criminosos; 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Missão: Fazer de São Caetano um Pólo Tecnológico, transformando-a na cidade mais 

tecnológica do Brasil, atraindo empresas deste segmento através de incentivos fiscais, feiras e 

parcerias público privadas. Aplicar tecnologia em todos os setores públicos, substituindo e 

aperfeiçoando rapidamente todos os processos e procedimentos, com foco exclusivo em 

eficiência e transparência. Preparar e capacitar o cidadão através de cursos, inserção em grade 
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curricular escolar , dentre outras práticas, para manuseio destas tecnologias, tanto para 

preenchimento das novas vagas de trabalho como para seu uso no dia a dia. 

 

 Criar um fundo municipal para incentivo a Startups e tecnologia vide facebook, PUC Rio 

grande do Sul; 

 Inclusão digital futurista para todos 

 Atende Fácil virtual 3D; 

 Usar a tecnologia para aprimorar os serviços das áreas da prefeitura afim de deixa-los 

eficiente e transparentes; 

 Boeiros inteligentes, com cesto coletor de lixos furados e sensores de enchente; 

 Sensores de vagas de zona azul via APP; 

 Substituição da Zona Azul através do Parquímetro inteligente (cobrando somente os 

minutos usados por fração); 

 São Caetano conectada, WI-FI em toda a cidade; 

 Iluminação inteligente detectando a densidade do fluxo iluminando somente o 

necessário (iniciando nas vias principais da cidade); 

 Competição de robôs a fim de motivar os estudos em ciências exatas tais como 

matemática, computação além do texto em Inglês; 

 Promover hackathon maratona de programação na qual hackers se reúnem em 

competições afim de explorar dados abertos discutir novas ideias e desenvolver 

software para soluções dos problemas de nossa cidade; 

 Inserir na grade estudantil as ferramentas oferecidas pelas grandes redes sociais 

educacionais; 

 Implementar a governança digital com acesso a informação, prestação de seviços e 

participação social via internet; 

 Digitalizar processos administrativos em tempo real; 

 Painel de controle de indicadores da cidade a fim de acompanhar desempenho das 

metas, arrecadações e gastos em tempo real; 

 Gestão de ativos - gestão computadorizada da manutenção dos próprios públicos 

compra e inventário; 

 Inserir games nas escolas a fim de desenvolver raciocínio, agilidade e criatividade; 

 Criação de jogos educativos para estimulo do aprendizado com foco no conteúdo 

programático a fim de reforçar o aprendizado; 

 Sistema de monitoramento, identificação e rastreio em tempo real de sistema de frota  

 Investir em telemedicina para cuidados da saúde primária e monitoramento de paciente 

em casa; 

 Aprimorar segurança cibernética; 

 Projeto cidade mais segura do Brasil: Câmeras de segurança nas ruas com 

reconhecimento facial ligado diretamente ao cadastro de procurados da polícia; 

 Criar expo center voltado para tecnologia, jogos, realidade virtual, 4d, desenvolvimento 

de aplicativos web, etc; 

 FINTECS incentivo público para criação de startup; 
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TRANSPARÊNCIA 

 

Missão: Usar a tecnologia para deixar de forma mais fácil e transparente possível todos os atos, 

gastos e prestação de serviços do poder público, evitando-se assim ao máximo a corrupção e o 

“jeitinho” dado em vagas de escola, consultas, remoção de árvores, túmulos, etc... Incentivar e 

capacitar todos os munícipes, principalmente os ainda em idade escolar, a fiscalizar os gastos do 

poder público, fazendo-os entender o tamanho da importância da participação do cidadão neste 

quesito, mostrando inclusive a relação direta do tema com a qualidade e eficiência dos serviços 

públicos prestados hoje a eles e amanhã aos seus filhos e netos, mostrando a eles também que 

a transparência abre caminho para a vitória da Ética sobre o obscuro; 

 

 Dados abertos e acessíveis a todos de verdade;          

 Garantir acesso aos dados a todos os munícipes;                  

 Facilitar a participação popular na criação de leis; 

 Tornar transparente a lista com os nomes de todos os concessionários e 
permissionários do serviço público (bancas de jornal, lanchonetes, ambulantes, etc); 

 Tornar transparente a lista de nomes e a ordem cronológica de requisição de túmulos 
dos cemitérios; 

 Tornar transparente a lista da fila de espera para exames, cirurgias, consultas 
médicas, vagas de escola, creches, resultado de Vestibulinho, podas de árvores, etc, 
afim de evitar interferência e facilitações indevidas; 

 Tornar transparente os gastos e contratos da prefeitura; 

 Tornar transparente os gastos dos gabinetes dos vereadores; 

 Criar mecanismos de Controle Social , engajamento e capacitação da sociedade para 

controle da Gestão Pública; 

 Lei que crie o Conselho municipal de transparência pública, composto pela sociedade 

civil, indicação da OAB , indicação de membro  de cada conselho da cidade, e um 

representante do poder público, cujo objetivo será o de fiscalizar os gastos e 

transparência de cada Secretaria/Pasta da Prefeitura; 

 Inserir o tema transparência pública como atividade extracurricular nas escolas 

mediante lei, com o objetivo de capacitar todos os alunos, usando a própria aula para 

informar em tempo real o andamento dos trabalhos; 

 

*   Tornar obrigatório mediante lei a Inserção em todos os editais de licitação com 

clausula que exclui a participação de empresas que não atendam requisitos padrões de 

transparência a serem indicados pelo município; 

* Disponibilizar totens (terminais públicos) pela cidade para que qualquer pessoa possa 

acessar os dados sobre transparência que deseje verificar; 

* Disponibilizar totem gigante do IMPOSTÔMETRO, a ser fixado em uma das avenida 

principais da cidade, com informação em tempo real de arrecadação de impostos dia a 

dia, hora a hora, minuto a minuto; 
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* Criação de Lei que proíba a cobrança de qualquer tipo de taxa ou pagamento 

semelhante para qualquer pedido de informação de dados públicos; 

* Tornar obrigatória a presença de representante do poder público em qualquer reunião 

de bairro organizada por munícipes e previamente agendada e comunicada à Prefeitura;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


