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CAMPANHA ELEITORAL 2020 – VOTORANTIM – CANDIDATO -  MARCÃO PAPELEIRO 

(Prefeito) e LÚ FERRARI (Vice-Prefeita) 

 

PROGRAMA DE GOVERNO 2021/2024 

 

APRESENTAÇÃO 

O traço característico da cidade de Votorantim nos anos em que o Partido dos Trabalhadores 

esteve no governo municipal, sem dúvida, foi o crescimento. E chegou o momento da retomada. 

Dessa forma, o planejamento das políticas públicas se faz imprescindível para que esse 

crescimento se faça acompanhar de justiça social, geração de empregos e qualidade de vida. 

Nesse sentido, os candidatos - Marcão Papeleiro – Prefeito e Lú Ferrari – Vice-Prefeita com o 

lema “VOTORANTIM QUER DIGNIDADE E RESPEITO”, apresentam um Programa de Governo 

voltado para os novos desafios que a sociedade tem de enfrentar em um futuro próximo. 

Dividido em eixos temáticos (Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida, Desenvolvimento 

Econômico e Gestão Ética, Democrática e Eficiente), o programa de governo visa a apresentar 

princípios e propostas capazes de enfrentar os novos desafios para que nosso povo vivencie uma 

era de desenvolvimento econômico, social e cultural jamais visto em toda sua história. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA 

Ao longo dos anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve no governo, houve forte 

investimento na área social, aliado aos programas estruturantes do Governo Federal, como o 

Bolsa Família, fazendo com que nossa cidade consolidasse uma sólida rede de proteção social. 

Programas de transferência de renda e de microcrédito como o Cheque Material e Uniforme 

Escolar, se tornaram referência. 

 A proteção integral à criança e ao adolescente foi reconhecida nacionalmente, com forte 

destaque para a questão da educação e da redução da mortalidade infantil. Em quatro anos de 

governo, de 2009 a 2012, criaram-se mais vagas em creche do que todos os governos juntos na 

história de Votorantim. Pela primeira vez foi dada atenção à mulher vítima de violência, inclusive 

com abrigo. Implantaram-se políticas públicas de atendimento a terceira idade, como o Centro 

de Atenção ao Idoso. Apesar das dificuldades estruturais, avançaram-se muito nos programas 

de saúde, sobretudo no atendimento às mulheres e crianças, com a criação do Centro 
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Especializado às mesmas. Assim, para que Votorantim volte a avançar ainda mais na Saúde, na 

Educação, na Proteção Social, propomos ações que fortaleçam a família como base de 

sustentação social, com absoluta prioridade à criança e ao jovem. 

Junto com os profissionais da Educação, o candidato a prefeito - Marcão Papeleiro e candidata 

a Vice-Prefeita - Lú Ferrari, propõe garantir a universalização do atendimento, inclusive nas 

creches. Vamos retomar e ampliar a educação, propiciando ainda mais avanços na qualidade da 

Educação. Quando o PT governou, foram implantadas lousas digitais na maioria das salas 

multimeios das escolas, bem como programas tecnológicos que foram ferramentas pedagógicas 

em sala de aula. Agora, a proposta é de fornecer um tablet para cada aluno, criando a 

interatividade permanente entre escola, professor e aluno. 

Além disso, vamos implantar uma política de aplicação dos recursos do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais) a todos 

os profissionais da educação, sem prejuízo daquelas destinadas especificamente aos docentes, 

aliás, os profissionais da Educação merecem destaque nesse plano de valorização dos servidores 

públicos. Prosseguindo no processo de valorização do Magistério, vamos aprofundar a reforma 

de nosso estatuto, garantindo a representatividade dos envolvidos num amplo processo de 

discussão.  

Além disso, ainda criar uma política permanente de revitalização e ampliação de escolas, 

ouvindo a comunidade escolar e garantindo qualidade e acessibilidade aos alunos. Dessa forma, 

também faremos a expansão do número de vagas nas creches do município, de modo a garantir 

uma estrutura segura às crianças, com condições de higiene e profissionais qualificados para 

atendê-las, com maior qualidade educacional básica e alimentação saudável, incluindo também 

alimentos da agricultura familiar aos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

No tocante à Saúde, é imperioso que se avance para a humanização no atendimento aos 

pacientes. Vamos ainda garantir as melhorias das condições de trabalho de seus profissionais, 

com as reformas dos prédios e que deverá se estender aos mobiliários e equipamentos, bem 

como, nas regulamentações específicas das categorias profissionais, ouvindo os servidores e 

usuários do sistema. A criação e a ampliação de convênios para clínicas de recuperação a 

dependentes químicos (drogas) são uma necessidade que deverá ser atendida. 

A proposta é de fortalecer os programas de saúde preventiva e investir fortemente em 

programas domiciliares de atendimento, via Programa de Saúde da Família. 
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Na habitação, o programa “Votorantim Sem Favelas”, viabilizado na cidade pelo governo do 

Partido dos Trabalhadores, teve como propósito liquidar os problemas sociais provenientes do 

favelamento. Garantir moradia digna para toda a população, como pressuposto básico da 

democracia, é a nossa proposta de governo.  

Na Cultura, as diferentes manifestações culturais ganharam espaço no município de Votorantim 

no governo em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente. Os núcleos culturais, além da 

formação promoveram a inclusão social da juventude, identificada cada vez mais com a arte. 

Pinturas, Danças, Literatura, diversas atividades artísticas foram valorizadas. Para a retomada e 

continuidade desses programas, ampliaremos os Núcleos Culturais como inserção social de 

jovens, promovendo e fomentando troca de experiências, intercâmbios e diferentes 

manifestações culturais. 

Fortaleceremos a construção de políticas culturais integradas a outras políticas, em especial 

educação e ampliaremos o acesso à cultura e ao conhecimento, respeitando direitos autorais e 

o interesse público pelo acesso a toda diversidade cultural do município. 

No Esporte, nos anos em que o PT foi governo, Votorantim se destacou pelo incentivo a práticas 

esportivas como elemento formador da cidadania. Entendemos que o esporte, além de 

desenvolver o espírito da solidariedade, traz bem-estar físico e mental, promovendo qualidade 

de vida e inclusão social. As academias ao ar livre, iniciadas nos anos 2009 a 2012, incentivaram 

práticas de vida saudável, o que nos incita a investir cada vez mais nesses programas. Para o 

esporte, além da manutenção dos programas em andamento, fortaleceremos os programas de 

incentivo aos esportes de identidade local, principalmente àqueles voltados à criança, 

adolescentes, jovens, idosos e deficientes; melhorando cada vez mais a infra-estrutura esportiva 

local e ampliando os projetos sociais necessários.  

A Juventude, em nosso governo, será prioridade. É necessário que o jovem de Votorantim 

conquiste cada vez mais o seu espaço. A diversificação de atividades culturais, esportivas e 

educacionais e a valorização do jovem enquanto agente político transformador da sociedade 

será um diferencial em nosso governo. A promoção da Conferência Municipal da Juventude e a 

criação dos Espaços Jovens permitirá o fortalecimento dos canais de comunicação com o poder 

público, de modo a facilitar a implantação de políticas que venham atender suas demandas 

específicas. Dessa forma, resgataremos os Espaços jovens, criaremos áreas livres de acesso à 

internet e daremos apoio para a ampliação dos cursos técnicos e de qualificação profissional, 

gerando oportunidades aos mesmos. Apoiaremos movimentos e organizações e 
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prosseguiremos no aprimoramento cada vez maior das Políticas Públicas para a Juventude (PPJs) 

no tocante à Educação, Justiça, Esporte, Cultura e Trabalho. 

Na questão ambiental, faremos uma política voltada ao desenvolvimento sustentável. 

Seguiremos no sentido de promover um desenvolvimento que garanta a preservação e a 

manutenção de um meio ambiente equilibrado. Trabalharemos ainda mais para a melhoria da 

qualidade ambiental no município, garantindo desenvolvimento aliado à qualidade de vida a 

toda população. Para isso, as políticas públicas terão a finalidade de garantir a transversalidade 

da questão ambiental, sempre a integrando ao planejamento dessas políticas, fortalecendo 

principalmente a Educação Ambiental dentro da matriz curricular do ensino básico. 

No quesito segurança pública foi criada a Guarda Civil Municipal (GCM) no governo do PT. 

Considerando competências bem definidas pela Constituição Federal, a GCM visa a educação e 

a segurança no trânsito, à proteção do patrimônio público e ao combate a pequenos delitos. 

Nesse sentido, haverá o fortalecimento e a formação contínua dos inspetores e dos guardas, 

através de cursos de formação continuada, fortalecendo o modelo de policiamento comunitário 

da GCM e aprimorando suas ferramentas de gestão administrativa. 

Para o   candidato a prefeito Marcão Papeleiro e candidata a Vice-Prefeita Lú Ferrari, o trabalho 

terá o sentido de propulsionador da cidadania e da dignidade. Nesse sentido, as melhorias das 

condições de trabalho acompanhadas de políticas que visam ao pleno emprego, garantirão o 

equilíbrio e justiça social a toda sociedade. Esses objetivos passam pelo fortalecimento dos 

programas existentes no município, bem como a melhoria e criação de novos programas sociais 

com respeito e atenção especial ao trabalhador. Para a garantia dessas ações, propomos o 

incentivo às pequenas e médias empresas locais, favorecendo sua competitividade no mercado, 

ações de qualificação profissional e aperfeiçoamento das ações do PAT – Posto de Atendimento 

ao Trabalhador. 

Para as políticas sociais, criaremos um Plano de Desenvolvimento Familiar a fim de avaliar as 

necessidades da família, priorizando acesso aos programas sociais e serviços públicos, 

estabelecendo metas a serem por elas alcançadas. Uma experiência bem-sucedida e criada pelo 

governo do Partido dos Trabalhadores, o Centro de Atendimento ao Idoso, será ampliado e 

levado para outras regiões da cidade, incorporando as dimensões advindas da diversidade 

geracional às políticas públicas municipais. 

No transporte, haverá um planejamento de todo o sistema que possibilite uma tarifa justa para 

transporte público. 



Página 5 de 6 
 

Considerando o crescente número de veículos automotores na cidade, propomos ações que 

reduzam os impactos ambientais provenientes dessa realidade, garantindo a todos um 

transporte público eficiente. Para isso fortaleceremos os programas de planejamento urbano 

existentes como forma de garantir a ocupação do solo de modo democrático e organizado. 

Faremos campanhas de incentivo ao uso do transporte público coletivo e buscaremos apoio 

para continuidade ao programa municipal de recapeamento asfáltico, de modo a garantir as 

boas condições para o tráfego de veículos. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A velocidade de transformação da sociedade exige um planejamento rigoroso no tocante ao 

desenvolvimento econômico. Graças às ações implantadas nos 4 anos de governo do PT, a 

cidade de Votorantim deixou para trás o estigma de cidade dormitório, conquistando 

independência econômica e atraindo fortes investimentos. Exemplo disso foi a implantação do 

Shopping Iguatemi, o qual foi responsável por mais de quatro mil novos empregos de qualidade 

aos nossos jovens. 

Daremos prioridade para a criação da Zona Industrial na Estrada Votorantim-Piedade, com a 

busca para a instalação de condomínios industriais, para que a cidade venha a atrair empresas, 

garantindo o emprego e o desenvolvimento econômico de Votorantim. 

Dessa forma, fortaleceremos a competitividade e as políticas de apoio às atividades produtivas 

geradoras de trabalho, incluindo a economia social, micro e pequenas empresas, criando 

também, programas para atrair oportunidades produtivas de alto valor agregado e grande 

competitividade no mercado, principalmente no campo da ciência e tecnologia. 

GESTÃO ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE. 

A democracia só se constrói com a participação popular, fomentando debates, alimentando 

ideias e reivindicando direitos. A participação da sociedade civil na elaboração e execução de 

políticas públicas será prioridade para o nosso governo. 

No governo do Partido dos Trabalhadores, modernizamos a máquina pública, informatizando os 

órgãos públicos municipais e permitindo um controle mais democrático por parte da sociedade 

civil em relação à aplicação de recursos. A transparência e a eficiência na operacionalidade da 

máquina têm que fazer parte do governo municipal de modo a assegurar aos cidadãos o acesso 

facilitado às informações e aos serviços essências. Para dar prosseguimento a essas melhorias, 

garantindo a participação popular nas decisões, iremos fortalecer e ampliar os Conselhos 



Página 6 de 6 
 

Municipais (Saúde, Cultura, Assistência Social, Criança e Adolescente, Meio Ambiente), e criar 

outros com vistas a uma maior participação e envolvimento da sociedade civil nas decisões de 

natureza política, econômica, social e cultural. As Conferências Municipais terão espaço 

ampliado, como ferramenta imprescindível para a construção de políticas públicas que atendam 

efetivamente as necessidades dos diferentes segmentos sociais que compõem a sociedade. 

Nossa meta é de propiciar ações permanentes de valorização do servidor público a fim de que a 

administração disponha de gestores e analistas treinados e capacitados para planejar, implantar 

e monitorar as políticas públicas na cidade de Votorantim. 

 

Votorantim, 24 de setembro de 2020. 

Marcão Papeleiro e Lú Ferrari 

 

 

Observação importante:  A construção de nossas propostas terá prosseguimento, observando 

o orçamento do município e ouvindo os anseios da população. 


