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SAÚDE 

 Realização do Hospital Municipal da Zona Norte. 
 Aumento significativo nos atendimentos através do Programa Médico da Família. 
 Além disso, serão realizados, estudos, programas e projetos que visam a melhoria na prestação do 

serviço público nesse segmento, com criação e unificação de novos protocolos de atendimento para 
toda rede do SUS municipal e ainda a criação do novo fluxo de atendimento para adequação do 
município a Lei do SUS.  

ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGO 

 Ampliação dos incentivos fiscais as pequenas e médias empresas e das parcerias público-privado no 
município. 

 Além disso será implantado programas que visam a redução drástica na burocracia dos processos 
municipais (com agilidade dos órgãos, como por exemplo, a vigilância sanitária) e no tocante aos 
impostos. 

 Fomentar ações na geração de emprego e retomada da economia 
 Criar uma grande feira de ciências semestral no PTS com a participação de escolas e empresas, 

inclusive criando uma maior utilização do Parque Tecnológico com novos protocolos para novas 
empresas startup, de tecnologia e de economia criativa. 

MOBILIDADE E TRÂNSITO 

 Unificação das velocidades das vias, trazendo mais fluidez ao transito, não alterando as velocidades 
em pontos específicos, com a criação das moto-faixas em locais passiveis de implantação. 

 Reconfigurar os semáforos inteligentes para desafogar o trânsito, inclusive com a ampliação e 
reestruturação do programa de Ciclovias em toda a cidade. 

 Criação do Programa de Recapeamento das Principais Ruas dos Bairros e não da região central da 
cidade como feito pela atual gestão. 

 Criação do Programa de Interligação das ruas entre os bairros, possibilitando acesso mais fácil entre 
os bairros próximos dentro da cidade. 

 Implantação da Marginal Direita da Av Dom Aguirre. 
 Avaliar implantação de novos acessos a Rodovia Raposo Tavares. 
 Avaliar e implantar a circulação de ônibus 24 horas com inserção de linhas especiais. 

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 Reativar o serviço de ouvidoria incluindo o atendimento pós-venda na prefeitura com agentes que 
farão pesquisa. 

 Criar o Plano “Orgulho de ser servidor público” que bonifica e traz exemplos de servidores mensais 
em cada área. 

 Estudo e Criação do Programa HOME OFFICE para os servidores municipais visando aumento na 
produtividade da máquina pública, inclusive com estudo e implantação de Sistema de Gestão por 
software, interligando todas as secretarias do município. 

EDUCAÇÃO 

 Identificar as escolas com baixa produtividade e aplicar provas para reverter os índices 
levando melhorias e requalificação a professores e alunos 

 Criar grupos de primeiros socorros e instituir essa modalidade desde as creches.  
 Implantar o Programa de Formação Continuada para todos os profissionais da educação, 

recuperando o processo continuo de estudos. 



 Implantar o Programa Permanente de Manutenção das Unidades Escolares, visando 
isonomia com as unidades conveniadas e de gestão compartilhada 

 Criação de um site educacional de conteúdo público com informações educacionais onde 
será fornecido acesso gratuito aos alunos pelas operadoras de celular.  

 Implantar o Sistema de Gestão Educacional com isonomia entre as escolas próprias e 
conveniadas e de gestão compartilhada. 

 Criação do cursinho pré-vestibular gratuito municipal em parceria com entidades. 

CULTURA E TURISMO 

 Fomentar a cultura e reestruturar o teatro municipal, ampliando a utilização do local para a 
população. Além disso criar um Roteiro de Passeio turístico e de gastronomia em parceria com a 
iniciativa privada e restauração dos locais. (Semelhante ao passeio de trem). 

 Criar o Teatro da Zona Norte, com um parque natural anexo. Além disso criar o NACDEM – Núcleos 
de Artes Cênicas, Dança E Musica, com espaços para os movimentos de hip hop, rap e outros gêneros 
musicais para apresentação em praças públicas nos finais de semana. 

 Ampliar os recursos da FUNDEC e da LINC, com ampliação dos projetos de forma diversificada. 
 Criação de Projetos Culturais nas Periferias visando a redução dos pancadões, dando aos jovens da 

periferia opções de lazer e manifestação cultural, sem repreensão policial 
 Criação de um Festival anual de música brasileira com bandas e cantores da cidade. 
 Criar a Parceria com o Conservatório de Tatuí, Fundec e PMS. Para que os artistas e músicos de 

Sorocaba consiga ampliar a instrução técnica em nossa cidade, não necessitando o deslocamento 
para outros grandes centros 

ESPORTE E LAZER 

 Ampliar os trabalhos da ADES – Agencia de Desenvolvimento, resultando em número maior de 
projetos junto à comunidade mais carente, inclusive com projetos para fomentar o Campeonato 
Varzeano na cidade. 

 Criar o Clube do Centro Esportivo, com fornecimento de cartão de acesso e ampliação dos serviços 
esportivos. Retomar os Jogos Escolares com as escolas municipais, ampliando a participação e 
premiação dos alunos.  

 Criação das Ruas de Lazer nos bairros mais afastados, propiciando ações em locais distantes, mas que 
demandam ações do poder público. 

 Buscar recursos junto ao setor privado, bem como Governo Estadual e Federal para implantação do 
Centro Olímpico e Paraolímpico Sorocabano. 

 Criar novos incentivos fiscais para a promoção do esporte de representação, levando o nome de 
Sorocaba para todos os lugares. 

 Viabilizar a criação de Centro de Esportes Equestres, como por exemplo baliza, tambor, laço, etc., 
visando recuperar a tradição tropeira de nossa cidade. 

 Criar a Virada Esportiva Mensal, com diversas atividades esportivas tais como Futebol, artes marciais, 
tênis, basquete, ciclismo, skate e demais modalidades. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 Criar o Programa “Retorno para dignidade” onde os moradores de rua retornam para o seio de suas 
famílias, inclusive com requalificação profissional aos envolvidos. 

 Ampliar a quantidade de usuários dos Programas Assistenciais do município como Bolsa Família e 
outros, aumentando o atendimento aos menos favorecidos. 

 Criação da Segunda unidade do restaurante bom prato, em parceria com o governo do estado, na 
região da Zona Norte, em local para pessoas com baixo poder aquisitivo, possibilitando ainda a 
realização de higiene pessoal dos moradores. 

 



HABITAÇÃO 

 Criação do Plano de desfavelamento para substituição das habitações atuais por novas habitações 
populares padronizadas, em áreas propícias e de risco, com casas de baixo custo. 

 Criação do Plano Municipal de regularização para as construções ilegais, dando condições claras 
para permanência no mesmo local desde que dentro das regras de adequação.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Transferir a Central de Gerenciamento da GCM, ampliando o uso de tecnologia, com execução de 
segurança inteligente com câmeras 

 Estudar a implantação do Programa de Substituição do Sistema de Iluminação Pública por Lâmpadas 
LED, reduzindo os custos com esse serviço no município, tanto no aspecto de consumo como de 
ampliação do número de pontos na cidade, visando a redução de 30% a 40% dos índices de 
criminalidade.   

 Avaliar a ampliação o quadro de guardas municipais, deixando o quadro semelhante às cidades do 
porte de Sorocaba. 

 Fortalecer e ampliar o CONSEGs na cidade, com maior interface com a rede de assistência social do 
município em conjunto com as forças públicas (Policias Civil e Militar) 

 Apoio e ampliação do Programa Vizinhança Solidária, em parceria com a Policia Militar, com uso de 
equipamentos públicos. 

 Retorno das bases da Polícia Militar aos bairros com a cessão de imóveis disponíveis pelo Município 
ou Estado. 

 Propiciar convênio com o Estado para ampliação do COPOM, com inserção da GCM de Sorocaba, 
SAMU, Assistência Social e Bombeiros. 

 Estudo de Reavaliação do Plano de Carreira do GCM contemplando Aposentadoria Diferenciada. 
 Escolha do Comandante da GCM será por meritocracia através de lista tríplice, mudando assim todo 

o conceito de gestão e administração. 

 

MEIO AMBIENTE 

 Criação do Programa de Valorização das Empresas Amigas do Meio Ambiente e que também pagam 
todos os impostos regularmente, dando descontos ou vantagens que melhorem a competitividade 
delas no mercado nacional.  

 Reestruturação e parceria para a melhoria do zoológico, criando um fundo municipal próprio para 
viabilização de doações e parcerias para o zoo. 

 Criação do hospital veterinário com a parceria do zoológico e prefeitura, propiciando condições 
para utilização dos cursos de veterinária e residência médica veterinária das universidades locais. 

 Resgatar ao sorocabano os antigos ares de interior na nossa cidade com o campeonato de pesca no 
rio Sorocaba, aos finais de semana com as campanhas de plantio de árvores e passeio direcionado 
com biólogos para instrução das crianças com a natureza. 

 Ampliar a disponibilidade de contêineres na cidade e de lixeiras em todas as praças públicas. 
 Criação de multa, com grau elevado, para vândalos quando da depredação do patrimônio público, 

principalmente praças e jardins, inclusive com a recuperação dos locais pelos próprios delinquentes. 
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