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COMPARTILHE A MUDANÇA

Nossa candidatura, ainda na condição de pré-candidato a prefeito indicado 
pelo PSOL de Votorantim, junto com a militância do partido, com os pré-can-

didatos à Câmara Municipal e lideranças públicas da sociedade, lançamos um 
movimento cidadão nas redes sociais para dialogar com a população, servidores 
públicos e segmentos organizados da sociedade sobre o FUTURO DE VOTORAN-
TIM. O Movimento Cidadão que lançamos ouviu e conversou com centenas de 
votorantinenses sobre os problemas da cidade, para que pudéssemos montar 
um diagnóstico de qual é a real situação de Votorantim, e também conhecermos 
quais são as demandas mais sentidas da população e, a partir disso, formular-
mos nossas propostas que resultaram em um projeto de cidade para Votorantim.

Um projeto de cidade é a ideia de como Votorantim deve existir e se organi-
zar para atender ao convívio social com qualidade para todos. Isso significa 
pensar o funcionamento dos serviços públicos essenciais, como saúde, edu-
cação, planejamento urbano e manutenção de vias e espaços públicos, além 
de outros, integrados com a preservação ambiental, com ações de estímulo 
à economia local e com a promoção e garantia de direitos sociais, especial-
mente às comunidades que historicamente não têm seus direitos fundamen-
tais respeitados, com isso garantindo a sustentabilidade, ou seja, uma cidade 
sustentável. Este projeto de cidade é alicerçado na gestão democrática, no 
compromisso com os direitos sociais, com o desenvolvimento econômico e 
com a preservação ambiental. 

Um projeto de cidade para votorantim

APRESENTAÇÃO
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Assumimos o compromisso público com a verdade, com o combate à mal-
versação do dinheiro público, com a transparência na gestão dos recursos 
públicos. Com políticas públicas que reduzam os danos das mazelas sociais 
que afligem a população, com a proteção ao meio ambiente, com gestões 
que garantam direitos e respeito às comunidades que sofrem violações de 
direitos e opressões, com o estímulo à economia local e com a entrega de 
serviços públicos essenciais de qualidade, principalmente na saúde, educa-
ção e mobilidade. 

Apresentamos este Programa de Governo, resultado de um processo coletivo 
e participativo, como um termo de compromisso com o povo e a cidade de Vo-
torantim durante a campanha eleitoral, e como base e referência para a gestão 
pública, planejamento da cidade e políticas públicas a serem implantadas em 
nosso futuro governo. Sempre ouvindo, respeitando e respondendo aos anseios 
do povo de nossa cidade. 

Enfim, nosso Programa de Governo traz, também, um projeto de cidade para 
Votorantim, um novo conceito de cidade baseado na sustentabilidade, e a pos-
sibilidade de renovação política radical nesta eleição.
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A cidade de Votorantim já experimentou ciclos de industrialização importantes. 
Já chegamos a partir da Usina de Itupararanga, no início do século passa-

do, a gerar energia elétrica para a cidade de São Paulo. Como cidade industrial, 
tivemos importantes indústrias têxteis, de cimento e de celulose, que geravam 
milhares de empregos. No entanto, o Brasil e Votorantim atravessaram, a partir 
da década de 90, um processo de desindustrialização, circunscrevendo nossa 
atividade econômica predominantemente ao comércio e serviços. Na atuali-
dade Votorantim integra a Região Metropolitana de Sorocaba, que abrange 27 
municípios. Região metropolitana considerada a 15o região econômica do país, 
favorecida por estar situada geograficamente no eixo das rodovias Castello 
Branco e Raposo Tavares.

Por outro lado, são gritantes os percentuais de empobrecimento da popula-
ção votorantinense. Dados do IBGE indicam que 31,8 % da população eco-
nomicamente ativa possui rendimento per capita de até 1⁄2 salário mínimo. 
Outro indicador, útil para a percepção do contingente populacional que se en-
contra em situação de vulnerabilidade social e econômica, é o número de 
31.544 pessoas que foram beneficiados pelo auxílio emergencial, pessoas na 
informalidade ou desempregadas. 

A cidade de Votorantim, em que pese sua localização privilegiada no espectro 
da RMS, sofre com a incompetência, com a falta de projetos e com a inércia do 

Votorantim hoje: a cidade que temos
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governo atual. Governo que, durante as eleições de 2016, apresentou muitas 
promessas e, além de não cumpri-las, também realizou gestão medíocre, pri-
vilegiando interesses incompatíveis com as reais necessidades da população. 

Nos últimos anos não houve nenhum avanço na gestão de resíduos sólidos 
na perspectiva da coleta seletiva; nenhum projeto habitacional foi iniciado; as 
promessas para o desenvolvimento do turismo não saíram do papel. As ges-
tões das principais secretarias foram ocupadas por critério de troca de favor 
eleitoral em detrimento da qualificação técnica e profissional, e os servidores 
públicos foram perseguidos e seus direitos ameaçados. Na saúde assiste-se a 
engodos quanto as inaugurações dos prédios destinados às UPAs, no sentido 
da falsa ampliação dos serviços de saúde; faltam médicos nas UBSs; a gestão 
do governo compromete o funcionamento adequado da rede básica de saúde. 
Na cultura não há políticas públicas para fortalecer as iniciativas que já exis-
tem. Os conselhos municipais em sua maioria não existem ou não expressam 
a sociedade. Não há promoção de rede de apoios para comunidades historica-
mente oprimidas. Na educação há descumprimento de legislação e desprezo 
da importância da educação infantil.

No aspecto econômico, este governo também foi um deserto de ideias e de 
iniciativas destinadas ao estímulo do desenvolvimento econômico. Não há di-
álogo organizado com os segmentos econômicos, e muito menos um plano de 
desenvolvimento local dentro das competências do município. 

Neste momento atual de grave crise sanitária, em razão da pandemia do novo 
Coronavírus, dezenas de votorantinenses perderam a vida, infelizmente, e não se 
vê uma estratégia sanitária e de saúde para combater a propagação da Covid-19. 

No aspecto político, destaca-se, que existe um padrão de dominação política 
no município entre grupos que já estiveram no poder e constantemente fazem 
rearranjos para ocuparem novamente o governo, criando ambiente de possibili-
dades que não representam mudanças.
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E que cidade queremos? Qual é o projeto de cidade a ser construído? Quais 
são os caminhos para uma cidade que garanta qualidade de vida, traba-

lho, saúde, educação e segurança para todos que nela habitam? O consenso a 
que chegamos, através de um processo coletivo e participativo, é o que muitas 
cidades no mundo, e algumas no Brasil, estão adotando como modelo: as ci-
dades sustentáveis. Embora seja muito usado como um termo referente à área 
ambiental, na verdade sustentabilidade é um conceito originalmente baseado 
no tripé das variáveis econômicas, sociais e ambientais. A esse tripé original se 
incorporou a variável cultural, e muitos já estão incluindo outras como a ética 
e a política. Podemos dizer que sustentabilidade é atender às necessidades de 
realização humana nos aspectos econômicos, sociais e culturais, fazendo uso 
racional dos recursos naturais, e garantindo a continuidade desses aspectos e 
recursos para as futuras gerações.

A cidade sustentável que queremos, podemos defini-la como aquela que ga-
rante o direito ao saneamento ambiental, à mobilidade urbana, ao trabalho, 
à moradia, ao lazer, aos equipamentos urbanos adequados e boa infraestru-
tura. Além desses itens, que devem ser básicos para qualquer cidade, pode-
mos acrescentar: planejamento visando o correto ordenamento do território 
e o adensamento urbano, disponibilizando áreas verdes para a qualidade 
ambiental, recreação e lazer; desenvolvimento de políticas públicas que pro-
movam a inclusão social, a erradicação da pobreza e o direito à moradia; 

Votorantim do futuro: a cidade que queremos 
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incentivo a uma economia local diversificada com responsabilidade social e 
preservação dos recursos naturais; democracia participativa com a partici-
pação da comunidade na tomada de decisões; desenvolvimento de progra-
mas de proteção e recuperação ambiental; implementação de programas 
de educação para a sustentabilidade; desenvolvimento de políticas públicas 
para uma cultura local com sustentabilidade e diversidade; gestão pública 
ética, transparente e eficiente com planejamento, execução e avaliação. As-
sim teremos uma cidade com qualidade de vida para a presente e para as 
futuras gerações. 

Sabemos que um projeto de cidade é um projeto de longo prazo, que precisa 
ter continuidade, não como política de governo, mas como política de estado. 
Mas para que seus primeiros resultados possam começar a acontecer no curto 
prazo, precisa ser construído e implementado já. Portanto, convidamos a todas 
e a todos para a construção da cidade que queremos!

Propostas
Organizamos nossas propostas em cinco eixos programáticos: I - Votorantim do 
Desenvolvimento e Geração de Emprego, II - Votorantim da Melhor Qualidade de 
Vida, III - Votorantim do Desenvolvimento Urbano e Ambiental, IV - Votorantim 
do Desenvolvimento Social e dos Direitos, e V - Votorantim com Administração 
Ética, Eficiente e Participativa. 

Esses eixos reúnem e organizam as ações que propomos para que possam 
ser entendidas e planejadas de forma articulada, promovendo a integração e 
transversalidade entre as diversas áreas da Administração Municipal para uma 
gestão eficiente e dinâmica. A combinação e sincronização das dimensões 
econômica, social, cultural, ambiental, político-institucional e físico-territorial, 
permitem uma visão estratégica e voltada para a sustentabilidade.
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I – VOTORANTIM DO 
DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO 

DE EMPREGO
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Hoje Votorantim caracteriza-se por um perfil econômico baseado em comér-
cio e prestação de serviços, onde esse segmento ocupa 61% das atividades 

econômicas, seguida de 38% pela indústria. Votorantim possui forte dependên-
cia econômica de Sorocaba. Parte das demandas de consumo da população 
local é atendida pelo município vizinho. Aproximadamente 1/3 de nossa mão 
de obra economicamente ativa, 18.000 trabalhadores e trabalhadoras de um 
universo de 60.000, busca seu trabalho também no município de Sorocaba. 
Grande parte dos outros 2/3 de nossos trabalhadores oscila entre o trabalho 
informal e o desemprego, número indicado pelos dados oficiais que informam 
o recebimento do auxílio emergencial por 31.546 pessoas de nossa cidade. 

O cenário desenhado é preocupante, considerando as fragilidades estruturais 
expostas, também existem os impactos de uma política econômica errática e 
liberal que não estimula a indústria e sim o segmento rentista e ainda estamos 
em meio a pandemia do Covid-19, que está longe de ter um fim, associada ao 
falta de qualquer iniciativa de estímulo à economia local por parte da atual ges-
tão no espectro de sua competência. 

Há um arcabouço de possibilidades a partir do município que poderiam ser lança-
das para estimular o desenvolvimento sustentável, como a criação de um sistema 
de geração de renda comunitário, desburocratização do nosso sistema tributário 
local, incentivos fiscais, projetos que poderiam complementar a cadeia produtiva 

1 - Economia: indústria, comércio 
e prestação de serviços 
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e comercial instalada na sede da Região Metropolitana, aproveitamento do po-
tencial turístico de forma sustentável, e outras tantas iniciativas que comporiam 
uma estratégia de desenvolvimento local de curto, médio e longo prazo. 

Propomos um Governo Municipal que implemente políticas públicas de incentivo 
ao desenvolvimento econômico voltado para a sustentabilidade. Vamos desen-
volver estratégias de desenvolvimento local e regional. Estratégias de desenvol-
vimento que reforçam atividades produtivas de pequena escala, que apoia a ar-
ticulação de cadeias produtivas e estruturação de novas atividades econômicas, 
interligando mercados regionais. Mas queremos que o desenvolvimento econô-
mico seja promotor da cidadania, da inclusão social e elevação da qualidade de 
vida do povo, garantindo oportunidades de emprego e renda. Um desenvolvimen-
to que promova o uso racional dos recursos naturais e a preservação ambiental. 

Neste sentido, apresentamos um conjunto de propostas, iniciativas e possibili-
dade que articuladas poderão mitigar os impactos de fragilidades econômicas 
e produzir geração de empregos e rendas no curto, médio e longo prazo: 

• Diálogo e planejamento para uma estratégia de desenvolvimento econômico; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico a ser com-
posto por representantes do Poder Público, empresas e universidades; 

• Articular a criação de consórcios regionais de desenvolvimento; 

• Criar um fórum para discutir o desenvolvimento da cidade com a participa-
ção do poder público, entidades da sociedade civil, universidades e estudio-
sos para discutir o desenvolvimento econômico de Votorantim dentro de uma 
perspectiva da Região Metropolitana, considerando as nossas potencialida-
des e perfil econômico;

• Desburocratizar os processos para a concessão de licenças, dando maior ce-
leridade e eficiência a tramitação; 

• Criar uma incubadora com assessoramento técnico para o desenvolvimento 
de cooperativas de produção e geração de renda; 
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• Articular conhecimento e inteligência acumulada nas universidades para a re-
solução dos problemas econômicos da cidade; 

Indústria
Nossa cidade, que já teve sua economia predominantemente de caráter indus-
trial, hoje carece de estratégias e de políticas públicas de atração de novas in-
dústrias. Queremos, dentro de uma proposta de desenvolvimento sustentável, 
de diversificação da economia e de geração de emprego e renda, desenvolver 
estratégias para a cidade se tornar atraente para a instalação de novas empre-
sas fortalecendo nossa economia. Propomos: 

• Criar do segundo distrito industrial às margens da rodovia Votorantim-Pieda-
de para grandes e médias empresas; 

• Implantar políticas públicas de incentivos e atração de novas indústrias; 

• Estimular e articular cadeias produtivas locais, regionais e no âmbito da Re-
gião Metropolitana; 

• Criar e fortalecer a infraestrutura local de suporte ao setor industrial. 

• Criação de novo distrito Industrial, dividido em três fases com infraestrutura 
para instalação de pequenas, médias e grandes empresas. 

Primeira fase: inicia-se com a reativação da incubadora, para abrigar em-
preendedores incubados a uma infraestrutura local com acompanhamen-
to da evolução por dois anos, com objetivo de estimular o crescimento e o 
desenvolvimento das empresas nascentes. 

Segunda fase: área disponibilizada aos empresários graduados na pri-
meira fase pela incubadora, uma área com infraestrutura às médias 
empresas para continuo estimulo ao seu crescimento e desenvolvi-
mento local. 

Terceira fase: área disponibilizada as grandes empresas com incentivos 
fiscais, comprometidas na geração de empregos e renda, com carência a 
permanência no município.
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Comércio e prestação de serviços
Queremos o fortalecimento do comércio e da prestação de serviços com o 
atendimento às demandas de consumo da população em nossa própria cidade, 
fortalecendo o consumo local e a nossa economia, gerando receitas que se-
rão reinvestidas em benefício da população. Para isso precisamos de políticas 
públicas de estímulo ao consumo no comércio local, como fomento a girar a 
economia local. Propomos: 

• Priorizar a realização de compras e contratações públicas de comércios e 
prestadores de serviços locais dentro da legislação já existente; 

• Organizar a Rede de Cooperação para apoiar e estimular a associação de pe-
quenos comerciantes e produtores do mesmo ramo, para que atuem juntos na 
obtenção de economias de escala na aquisição de mercadorias, na adminis-
tração dos negócios e na aquisição de inteligência na gestão; 

• Criar bolsões de estacionamento; 

• Reavaliar a Zona Azul conjuntamente com o comércio local; 

• Apoiar as campanhas de consumo no comércio local; 

• Reorganizar o trânsito dos corredores centrais para facilitar o acesso dos 
consumidores; 

• Implantar programa de desburocratização municipal facilitando a abertura de 
firmas e atividades contábeis, com redução de taxas; 

• Criar programas de incentivos fiscais às pequenas e micros empresas; 

• Propor a redução de impostos e taxas às atividades de autônomos, pequenos 
comerciantes e feirantes.
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Existem números dando conta de que 1/3 da mão de obra economicamente 
ativa de nossa cidade é absorvida pela atividade econômica do município de 

Sorocaba. Isso representa aproximadamente 18 mil empregos em um universo 
de 60 mil pessoas economicamente ativas. Esses números indicam que Voto-
rantim possui forte dependência econômica de Sorocaba. Por outro lado, grande 
parte dos outros 2/3 de nossos trabalhadores oscila entre o trabalho informal 
e o desemprego, sobrevivendo constantemente em situação de vulnerabilidade, 
conclusão confirmada com os dados oficiais do Governo Federal que informam o 
recebimento do auxílio emergencial por 31.546 pessoas até o mês de julho. 

A geração de emprego é determinada pelas políticas macroeconômicas e pela 
dinâmica da economia mundial, no entanto, é possível no espectro de compe-
tências do município lançar mão de ações e aproveitar arcabouço de legislação 
existente para estimular a geração de empregos. Com as políticas de desenvol-
vimento econômico, de atração de novas indústrias, fortalecimento do comércio 
local e diversificação da economia do município estimamos a criação de novos 
postos de trabalho para atender as demandas da economia. Para a requalifica-
ção do trabalhador desempregado e qualificação do jovem prestes a ingressar no 
mercado de trabalhos, propomos:

• Estabelecer parcerias com a ETEC, SENAI, SEBRAE e outras instituições para 
criação de cursos de formação e qualificação profissional; 

2 - Trabalho, emprego e formação profissional 
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• Criar o Centro de Formação Técnica para qualificação profissional dos jovens; 

• mplantar cursos profissionalizantes para estímulo ao primeiro emprego; 

• Ofertar bolsas de estágio na Prefeitura e entidades sociais através de convênios; 

• Criar programa de incentivo às empresas que oferecerem programas de pri-
meiro emprego.

Empreendedorismo 
• Criar o Parque do Empreendedor, local para recepcionar empreendedores que 

querem aprender a empreender e entender o mercado e fortalecer seu networking; 

• Criar a Feira do Empreendedor para exposição de produtos produzidos pelos 
empreendedores locais e regionais com ênfase na RMS; 

• Implantar polo de startup e aceleradoras para atendimento a especialistas 
e investidores e apoio às startups que já estão em processo de crescimento 
ou validação.

Criação de incubadoras 
Compreendida como um mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento 
de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de serviços, de base 
tecnológica ou de manufaturas leves, por meio da formação complementar do 
empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilita 
e agiliza o processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas. 
Para tanto, conta com um espaço físico especialmente construído ou adaptado 
para alojar temporariamente micro e pequenas empresas industriais ou de pres-
tação de serviços às quais, necessariamente, dispõem de uma série de serviços 
e facilidades descritos a seguir:

1. Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios e laboratórios 
de cada empresa admitida; 

2. Espaço físico para uso compartilhado, tais como sala de reunião, auditórios, 
área para demonstração dos produtos, processos e serviços das empresas 
incubadas, secretaria, serviços administrativos e instalações laboratoriais;
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3. Recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas 
incubadas em suas atividades, quais sejam gestão empresarial, gestão da 
inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado 
doméstico e externo, contabilidade, marketing, assistência jurídica, capta-
ção de recursos, contratos com financiadores, engenharia de produção e 
propriedade intelectual, entre outros;

4. Capacitação/formação/treinamento de empresários-empreendedores nos 
principais aspectos gerenciais, tais como gestão empresarial, gestão da ino-
vação tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado do-
méstico e externo, contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação 
de recursos, contratos com financiadores, gestão da inovação tecnológica, 
engenharia de produção e propriedade intelectual;

5. Acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que de-
senvolvam atividades tecnológicas;

6. Criação de 04 incubadoras de empresas ao longo dos 4 anos de mandato.
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A economia solidária compreende uma variedade de práticas econômicas 
e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes 

de troca, empresas, redes de cooperação, entre outras, que realizam ativida-
des de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, 
comércio justo e consumo solidário. O poder público atuará em conjunto com a 
comunidade, entidades, igrejas, associações e lideranças locais no sentido de 
construir uma rede de oficinas, incubadoras de gestação de pequenos negócios 
comunitários e espaços de economia solidária. Para esse importante setor da 
economia propomos:

• Estimular a atividade econômica local a partir da criação de espaços de eco-
nomia solidária; 

• Criar espaço específico para a exposição e comercialização do trabalho de 
artesãos e artistas da cidade; 

• Articular feiras de trocas; 

• Criar programa destinado a confecção de uniformes escolares para a rede mu-
nicipal de ensino com base no associativismo e pagamento de bolsa auxílio; 

• Apoiar entidades do terceiro setor onde o estado não chega. 

3 - Economia solidária e economia criativa*

* O tópico sobre Economia Criativa está incluído no tópico 8 – CULTURA, pág. 34.
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Votorantim tem grande potencial para o desenvolvimento do turismo. A ser-
ra de São Francisco, os bairros rurais do Carafá e dos Morros, a represa 

de Itupararanga e o Parque do Matão, são cenários ideais para o ecoturismo e 
para o turismo rural, modalidades de turismo educativo e comprometido com 
a preservação ambiental e cultural. A estrada de ferro e a Capela da Penha são 
atrativos para o turismo histórico. Temos também a já centenária Festa Junina 
para o turismo de eventos, que atrai todo ano milhares de pessoas à nossa ci-
dade. Para realizar todo esse potencial são necessárias políticas públicas efica-
zes, que, com o envolvimento da comunidade, definam prioridades e articulem 
e organizem os agentes interessados na atividade turística local, propiciando 
a prospecção de oportunidades de negócios e potenciais investidores. São ne-
cessários também investimentos em infraestrutura, como a criação de novos 
parques e de equipamentos urbanos de apoio ao turista. 

Em nível municipal a atividade turística pode vir a ser um dos instrumentos 
de alavancagem e diversificação da economia local. Mas queremos um mo-
delo de turismo sustentável e responsável, ou seja: que conserve os patri-
mônios natural e cultural; que promova a inclusão social e estimule a parti-
cipação da comunidade; e que seja eficiente economicamente. Um turismo 
que dará uma nova opção econômica à cidade, complementando o desen-
volvimento do comércio, da prestação de serviços e, consequentemente, ge-
rando emprego e renda.

4 - Turismo: ecoturismo, turismo 
rural e turismo de eventos 
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Para o desenvolvimento do turismo apresentamos as seguintes propostas:

• Criar e implantar do Roteiro Turístico do Carafá; 

• Festa Junina: construir conjuntamente com amplos setores da sociedade, en-
tidades e comércio, um novo modelo para a Festa, que atenda efetivamente 
aos interesses locais, assistenciais e filantrópicos; 

• Implantar o Portal da Cidade na entrada via Lageado; 

• Criar e implementar do Programa Municipal de Ecoturismo e Turismo Rural; 

• Revitalizar do Cemitério do Carafá (Cemitério dos Índios) e do Centro Comuni-
tário do Carafá, e criação da base de apoio ao turista; 

• Fazer gestões através de consórcio intermunicipal para resgatar a Estrada de 
Ferro de Votorantim para criar um circuito turístico; 

• Criar o Parque Municipal da Cachoeira da Chave; 

• Revitalizar e reestruturar o Parque do Matão para a realização de seu poten-
cial ecoturístico e de educação ambiental; 

• Criar de parques públicos em áreas verdes da cidade, conforme Plano de Par-
ques a ser elaborado pela área ambiental; 

• Estabelecer convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SE-
NAR) para oferta de cursos gratuitos de formação em turismo rural e afins; 

• Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para investimentos na infraes-
trutura turística. 
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II – VOTORANTIM DA MELHOR 
QUALIDADE DE VIDA
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Votorantim possui uma densidade demográfica de 652,96 habitantes por 
Km2, o que equivale a cinco vezes a média de densidade demográfica do 

Estado de São Paulo. Apesar disso, não apresenta um crescimento populacio-
nal significativo (0,98% em 2020). No entanto, 96% da população reside na zona 
urbana, caracterizando com um município urbano. É um município jovem, com 
índice de envelhecimento abaixo da média da região de Sorocaba e do Estado 
de São Paulo. Quase 20% da população é menor de 15 anos e somente 13% da 
população tem acima de 60 anos de idade. 

A taxa de mortalidade infantil é alta (conforme último dado da Fundação Seade, 
de 2018), reportando 15 mortes de crianças até um ano de idade, para cada mil 
crianças nascidas vivas (a média do Estado é de 10). A Taxa de Mortalidade na 
Infância também é acima da média da região de Sorocaba e do Estado de São 
Paulo, equivalente a 16 mortes para cada mil vivos (no Estado é de 12). E por 
fim, a Taxa de Mortalidade da população de 15 a 34 anos é alta, e equivale a 
128 mortes para cada mil vivos (a média do Estado é de 100). Ou seja, é possí-
vel identificar os maiores índices de mortalidade concentram-se em crianças, 
jovens e adultos jovens. 

Quanto à via de parto, 62% dos partos ocorridos em Votorantim são cesárias, 
contrariando as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) que 
orienta que no máximo 15% dos partos aconteçam por meio de cesárea. 

5 – Saúde: readequação do sistema de saúde 
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Quando se trata de disponibilidade de leitos de internação no SUS, conhecida como 
Taxa de leito SUS, Votorantim possui 0,45 leito para cada mil habitantes, taxa muito 
abaixo da média do Estado de São Paulo (1,18 leitos para cada mil habitantes). 

Por este perfil descrito, é possível planejar ações em cuidados ampliados em 
saúde, considerando as características de estratos do município que caracteri-
zam iniquidades. Pontualmente, numa primeira abordagem:

1. Reconhecer a potencialidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) como equi-
pamento norteador da reorganização estrutural de saúde municipal, a fim de im-
pactar em desfechos positivos em saúde. Isso implica em: 

• Aumentar substancialmente o credenciamento e implantação de equi-
pes completas de Saúde da Família, priorizando áreas de difícil acesso e 
regiões de alta vulnerabilidade social;

• Credenciar e implantar Equipes de Estratégia de Saúde Bucal (ESB) prio-
rizando áreas de difícil acesso e regiões de alta vulnerabilidade social; 

• Readequar o quadro de profissionais de saúde, priorizando carreira de 
atenção primária em saúde (médico de família e comunidade, enfermeiro 
de saúde da família e comunidade, técnicos em enfermagem, agentes 
comunitários de saúde, dentistas de saúde da família e comunidade, téc-
nico de consultório dentário);

• Capacitar profissionais de saúde e da gestão, com foco em educação 
continuada, cogestão e redes de apoio matricial;

• Estruturar Equipes de Apoio a Saúde da Família (Como NASF), com objetivo 
de ampliar a resolutividade da ESF (psicólogo, psiquiatra, pediatra, gineco-
logista, assistência social, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacio-
nal, educador físico, etc.), sempre com foco no trabalho matricial e cogestão;

• Atuar na atenção básica privilegiando a promoção da saúde e a prevenção. 

2. Expandir o Parto Humanizado, serviço que deverá ser realizado em consonân-
cia com as equipes de ESF durante o pré-natal, conforme recomendação da OMS.
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3. Qualificar o trabalho dos CAPS, promovendo vínculos com as equipes de ESF. 

4. Implantar o Consultório na Rua, para atendimento da população em situação 
de rua, população usuária de substâncias psicoativas, população alcoolista etc. 

5. Implantar Centro de Acolhimento à população LGBTQIA+, através de equipe 
multidisciplinar. 

6. Readequar a Vigilância em Saúde, a fim de desenvolver estudos sobre taxas 
de mortalidade por violência doméstica, por acidentes de trânsito, por homicídio, 
por feminicídio; 

7. Contratar de especialistas para o Ambulatório de Especialidades; 

8. Retomar do hospital municipal “DR. Lauro Roberto Fogaça” para a gestão do 
município; 

9. Criar um sistema integrado de prontuários dos pacientes entre as unidades de 
saúde da cidade; 

10. Desenvolver ações de promoção da saúde e de prevenção, como estratégia 
de políticas públicas para a saúde.

Saúde Mental 
Nas últimas décadas houve um aumento considerável dos transtornos mentais no 
mundo, sendo que o Brasil é campeão mundial em transtornos de ansiedade e o 
quinto em depressão, inclusive havendo um aumento significativo dos suicídios 
no país, principalmente entre jovens. O panorama que envolve a saúde mental já 
passou por várias fases e mudanças, as leis que promoveram a reforma psiquiá-
trica criaram normas que substituíram os hospitais psiquiátricos por uma Rede de 
Atenção Psicossocial, tornando o cuidado em liberdade um direito constitucional. 

Hoje a atenção em Saúde Mental é oferecida através do SUS, com financiamen-
to tripartite e ações municipalizadas e organizadas por nível de complexidade. 
A Política Nacional de Saúde Mental prevê uma Rede de Atenção Psicossocial 
(raps) que é composta por serviços e equipamentos, tais como os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) tipo I, II e III, CAPS Álcool e outras drogas, CAPS 
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Infantil, Serviço Residencial Terapêutico (SRT), Núcleo de Assistência a Saúde 
da Família, Ambulatórios de Saúde Mental, leitos em hospital geral, Serviços de 
Urgência e Emergência, e o cuidado prestado pelas Unidades Básicas de Saúde, 
além dos Centros de Convivência e outros espaços de socialização. 

Em Votorantim o cuidado em Saúde Mental encontra-se severamente com-
prometido, devido à ausência ou ineficiência de programas direcionados ao 
sofrimento mental, bem como, a escassez de profissionais e equipamentos, 
ocasionando um represamento dos atendimentos. Atualmente, possuímos oito 
psiquiatras, 11 psicólogos, 3 CAPS (II, AD e Infantil) e quatro leitos de atendi-
mento em Saúde Mental. Lembrando que todos os serviços possuem um papel 
importante no cuidado a pessoa em sofrimento psíquico, não se limitando ao 
CAPS; a atenção primária, por exemplo, é a porta de entrada na rede de saúde e 
é a responsável pelo cuidado dos transtornos leves, como ansiedades, angús-
tias e depressões, portanto, pensar no cuidado integral, é fortalecer toda a rede 
de atendimento, bem como, implantar serviços de apoio e suplementares, com 
as seguintes ações e programas: 

Secretaria da Saúde 
• Melhor equacionamento dos profissionais em serviço, tanto especializados 

quanto técnicos, para uma cobertura equânime de todo o território; 

• Contratar médicos psiquiatras e neurologistas; psicólogos e terapeutas ocu-
pacionais para ocuparem os postos vagos, de acordo com a dotação orça-
mentária e estudo de viabilidade e necessidade territorial; 

• Criar um Ambulatório de Saúde Mental, Álcool e outras drogas a funcionar em 
equipamentos já existentes, com equipe multiprofissional e especializada; 

• Implantar Consultórios de Rua que são atendimentos oferecidos pelas equi-
pes de estratégia da família aos moradores de rua, principalmente, usuários 
de álcool e outras drogas; 

• Fortalecer as equipes de Saúde da Família, no atendimento de comunidades 
locais, com a inclusão de profissionais da Saúde Mental; 
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• Capacitação e Formação Continuada a todas as equipes de saúde, no acolhi-
mento e humanização do atendimento em sofrimento mental, com foco nos 
agentes comunitários e equipes de estratégias de Saúde da Família; 

• Fortalecer os CAPS existentes com a melhoria da infraestrutura administrati-
va e de atendimento; 

• Aumento do número de leitos de urgência e emergência em Ambulatórios.

Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação 
• Desenvolver campanhas de combate e enfrentamento ao preconceito e discri-

minação das pessoas que possuem transtornos mentais; 

• Desenvolver campanhas de informação acerca do auto conhecimento e Pre-
venção dos agravos relacionados ao sofrimento emocional e mental na popu-
lação geral, inclusive na infância; 

• Desenvolver campanhas de prevenção relacionadas ao uso de álcool e outras 
drogas em escolas e unidades básicas de saúde.

Secretaria de Cidadania 
• Criar incubadoras e cooperativas de profissionalização e geração de renda 

para usuários da Rede de Saúde Mental; 

• Criar centros de convivência que sejam aglutinadores de serviços de educa-
ção, cultura, cidadania e profissionalização para os usuários da rede de Saúde 
Mental e seus familiares.
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As políticas públicas dedicadas às gestantes devem estar na ordem do dia 
de uma gestão municipal comprometida com o bem estar das pessoas. 

É sabido que uma gestação com assistência plena é fundamental para a saú-
de da gestante e do bebê. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 
que sejam feitos no mínimo três ultrassons durante a gestação. Este exame é de 
extrema importância para diagnosticar comorbidades fetais, que podem ser tra-
tadas ainda na gestação, porém é um exame que, mesmo sendo oferecido pelo 
SUS, tem fila de espera e acaba não abrangendo todas as gestantes.

Dados da Fundação SEADE revelam que taxa de mortalidade infantil é alta 
(conforme último dado da Fundação Seade, de 2018), reportando 15 mortes de 
crianças até 1 ano de idade, para cada mil crianças nascidas vivas (a média do 
Estado é de 10). A Taxa de Mortalidade na Infância também é acima da média 
da região de Sorocaba e do Estado de São Paulo, equivalente a 16 mortes para 
cada mil vivos (no Estado é de 12). Além da alta taxa de mortalidade infantil, 
também se constata que a maioria das gestantes não tem acesso a todos os 
serviços médicos, realização de exames, acompanhamento nutricional e a ofer-
ta de doulas. Também é possível identificar muitos casos de gestantes inseri-
das em ciclos de violência doméstica e sua saúde física e mental ameaçada. 

Diante da importância dos cuidados, desde o ventre até os seis anos de idade, 
é necessário programas de atenção à gestante que se inicie na gravidez e se 

6 – Primeira infância
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estenda até os 6 anos de idade, período determinante para o desenvolvimento 
cognitivo do indivíduo. Propomos:

• Criar programa integrado e transversal da primeira infância, garantindo à criança 
desde a gestação até os seis anos de idade, acompanhamento especial com equi-
pe multidisciplinar prestando assistência e atendimento médico, orientação nutri-
cional, educacional, psicológica e assistência social durante a primeira infância; 

• Criar programas que garantam número mínimos de consultas de pré-natal, no 
mínimo três ultrassons, apoio nutricional, presença de doulas na rede bási-
ca de saúde, proteção contra violência doméstica, círculos de convivência no 
pós-parto, creches e toda assistência básica educacional e psicológica, para 
o desenvolvimento integral da criança; 

• Garantir a realização de todas as consultas e exames de pré-natal necessá-
rios para a saúde da criança e da mãe; 

• Criar todas as condições para o avanço do parto humanizado e a presença de 
doulas na assistência às gestantes; 

• Contratação de doulas para a rede municipal de saúde.
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A Rede Municipal de Ensino de Votorantim possui 52 prédios escolares e um 
quadro de profissionais da educação altamente qualificado. No entanto, a 

rede não absorve toda a demanda por creche e principalmente as crianças com 
deficiências múltiplas, faltam professores nos berçários e coordenadores ex-
clusivos para o atendimento pedagógico nas creches. Não existe uma política 
de valorização dos servidores e tampouco uma dinâmica democrática de fun-
cionamento da rede. Não existe, também, a escola em tempo integral e, além 
disso, existem muitas escolas com salas de aulas superlotadas. 

A educação que queremos, considera a necessidade de uma gestão participa-
tiva integrando governo, equipe escolar e comunidade, que garanta o respeito 
aos direitos fundamentais da criança na sua plenitude, que busque de forma 
incessante a qualidade no processo de aprendizagem através da redução do 
número de alunos por sala de aula, condições de trabalho aos docentes, espe-
cialização no atendimento às crianças de 0 a 3 anos nas creches, implantação 
gradual da escola em tempo integral e atenção prioritária as crianças com defi-
ciência, além de integrar a educação fundamental com temas transversais que 
promovam a educação ambiental e os direitos humanos. Vamos reformular o 
sistema municipal de educação e a Rede Municipal de Ensino e propomos:

• Garantir atendimento com qualidade a toda demanda por educação infantil 
de 0 a 3 anos; 

7 – Educação
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• Zerar o analfabetismo na cidade, através da ampliação das salas da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA); 

• Reduzir o número de alunos por sala de aula; 

• Limitar o número de alunos por sala quando houver alunos Portadores de Ne-
cessidades Educacionais Especiais (PNEE); 

• Estabelecer a gestão democrática na educação com a participação de toda a 
comunidade escolar (alunos, pais de alunos, funcionários, professores e de-
mais agentes da comunidade), visando transformar a escola em um ambiente 
que propicie maior participação popular e uma educação para a cidadania. 
Ainda é parte de nosso plano de governo transformar a Secretaria de Educa-
ção em um ambiente que facilite o diálogo, fazendo com que a Gestão Demo-
crática também seja praticada;

• Dotar as escolas de autonomia financeira para realizar pequenos reparos e 
compras, realizando parceria entre as Associações de Pais e Mestres (APMs) 
e a Secretaria de Educação que repassa um valor trimestral às entidades para 
a compra de material de limpeza, higiene, papelaria e para utilização de pe-
quenos reparos de urgência; 

• Rever o contrato da merenda, como forma de garantir qualidade nas refeições para 
as crianças e valorização e respeito aos direitos trabalhistas das merendeiras; 

• Rever o contrato da empresa de limpeza, fazendo com que os direitos traba-
lhistas sejam respeitados e também passando ao Poder Público a responsa-
bilidade da compra de material de limpeza. Desta forma, a Prefeitura econo-
miza e garante qualidade nestes produtos; 

• Garantir atendimento pediátrico nas creches; 

• Ampliar, regulamentar e facilitar o encaminhamento de alunos para a rede de 
saúde, bem como o seu tratamento; 

• Revisar do Estatuto do Magistério com a participação dos educadores; 

• Criar políticas de valorização dos profissionais da Educação; 
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• Implantar de forma progressiva escolas em tempo integral com parcerias 
com instituições educacionais e associações; 

• Criar os cargos de cuidador ou semelhante e tradutor e intérprete em LIBRAS; 

• Incluir nas creches municipais professores nos berçários bem como coorde-
nadores pedagógicos exclusivos para cada unidade escolar, e escriturários; 

• Rever as escolas com extensões para que todas tenham gestão exclusiva; 

• Utilizar os prédios escolares em parceria com outras secretarias municipais e 
sob a responsabilidade das mesmas; 

• Ampliar o atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem (reforço) 
com início em março; 

• Criar equipes de manutenção que monitorizem as escolas municipais visando 
à manutenção preventiva e também pequenas manutenções; 

• Regularizar os casos de professores e demais funcionários que estão em si-
tuação de readaptação e/ou recolocação; 

• Incentivar a criação de cursos profissionalizantes; 

• Criar parcerias entre a Prefeitura e universidades da região para capacitação 
e formação dos profissionais da educação; 

• Ampliar o número de Auxiliares de Educação Infantil, atendendo a necessi-
dade de cada unidade para que se possibilite o atendimento adequado com 
relação adulto/criança; 

• Garantir acesso e atendimento adequado na Rede de Ensino às crianças com 
deficiências múltiplas; 

• Implantar educação em tempo integral (para os 5o anos e para as demais séries 
implementação progressiva) a partir de parcerias com instituições e entidades;

• Garantir a educação inclusiva em parceria com a Saúde; 

• Buscar programas federais para aplicar na educação municipal; 
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• Aplicar formação continuada com parcerias com instituições e universidades; 

• Criar programa de apoio aos alunos com material pedagógico; 

• Estimular projetos transversais, que desperte a criatividade e outras habilida-
des, em especial àqueles projetos que cuidem dos temas da educação am-
biental, empreendedorismo e direitos humanos; 

• Implantar cursinhos pré-vestibulares em parceria com entidades e coletivos 
para atender a população que esteja se preparando para exames e vestibula-
res de acesso ao ensino técnico e universitário.
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O artigo 215 da Constituição Federal diz: “O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoia-

rá e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” No entanto, 
a cultura em Votorantim, não é tratada como direito inalienável e ao longo dos úl-
timos anos a cultura têm sofrido cortes econômicos brutais, em especial o Fundo 
Municipal de Cultura que foi uma conquista de ativistas e artistas da cidade, teve 
seus parcos recursos remanejados sem critério técnico no primeiro semestre. 

Promoveremos a abertura de diálogo com artistas, ativistas culturais e cole-
tivos para a construção do Sistema Único de Cultura, como um conjunto de 
ações, fontes de financiamentos e reconhecimento de redes já existentes de 
produções culturais institucionalizadas por legislação própria que busque pro-
mover na plenitude o direito à cultura. Propomos:

Linhas de ação 
1. Implantação programas de reconhecimento, incentivo aos artistas e à produ-
ção cultural local;

2. Ressignificação dos locais e espaços culturais e construção de novos espaços;

3. Investimentos em capacitação profissional e geração de renda por meio da Cultura;

4. Informatização e desburocratização do acesso aos serviços e recursos muni-
cipais destinados à Cultura;

8 - Cultura
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5. Criação de redes culturais de fortalecimento de networking entre os artistas;

6.  Inclusão social e atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Reconhecimento e Incentivo 
• Criar premiações municipais com o objetivo de reconhecer o trabalho dos ar-

tistas votorantinenses; 

• Priorizar outras formas de convocação e envio de propostas que não sejam 
editais; fazer chamadas para ações, eventos e atividades culturais com remu-
neração aos artistas (consultar linha de ação 4);

• Manter cadastros e listas de artistas e produtores culturais atualizados, e a 
partir desta base de dados, criar uma rede de interação entre os artistas; (con-
sultar linha de ação 5); 

• Promover encontros e reuniões para promover a reflexão sobre a Cultura 
em Votorantim; 

• Criar portal de sugestões e envio de propostas como parte do segundo tópi-
co, a fim de facilitar o acesso aos recursos municipais por parte dos artistas.

Capacitação profissional 
• Retomar e manter o Núcleo de Formação Profissional nas áreas culturais, a 

exemplo da música, fotografia, artes visuais, desenho, cinema, artes plásti-
cas, artes cênicas, artes circenses, escultura, artesanato, entre outros; 

• Buscar parcerias com a iniciativa privada para realização de estágios, bem 
como facilitar o acesso dos alunos ao mercado de trabalho; 

• Organizar uma rede de professores, pesquisadores e demais acadêmicos de 
áreas culturais; 

• Promover mensalmente oficinas e workshops de temas variados, com acesso 
gratuito ou solidário (doação de alimentos ou algum item específico para aju-
dar organizações e grupos vulneráveis); 

• Estabelecer contato com outras Secretarias e órgãos municipais com objetivo 
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de organizar atividades, cursos e oficinas interdisciplinares; 

• Estabelecer remuneração e benefícios aos professores dos núcleos; 

• Incentivar o voluntariado em ações solidárias, com certificação.

Uso e acesso aos espaços culturais 
• Ressignificar, revitalizar e reutilizar espaços existentes no município de Voto-

rantim, com o objetivo de promover ações culturais nos mesmos; 

• Construir, até 2024, dois novos espaços culturais em Votorantim; 

• Criar um projeto de cinema e exibição de filmes temáticos semanalmente no 
Auditório Municipal Francisco Beranger; 

• Realizar parcerias com escolas municipais e estaduais para utilização dos 
espaços aos finais de semana; 

• Garantir acesso ao transporte público gratuito aos alunos das oficinas e Nú-
cleos culturais que moram em locais distantes ou com acesso dificultado aos 
espaços culturais; 

• Buscar parcerias com iniciativas privadas para fomentar espaços culturais 
no município; 

• Promover eventos e exposições com o objetivo de disseminar o trabalho dos 
artistas locais; 

• Facilitar o uso dos espaços municipais aos profissionais e artistas de Voto-
rantim e região; 

• Incentivar o diálogo cultural nas escolas e instituições de ensino superior.

Digitalização e desburocratização 
• Manter uma base de dados sobre os artistas e profissionais da área cultural 

de Votorantim online e atualizada; 

• Construir um portal online da Secretaria de Cultura e Turismo e nesse espaço digital 
artistas poderão ter acesso às chamadas públicas, eventos e demais convocações; 
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• Facilitar a publicidade das ações tomadas pelo governo municipal; 

• Priorizar outras formas de convocação e envio de propostas que não sejam 
editais e fazer chamadas para ações, eventos e atividades culturais; 

• Manter os perfis da Secretaria de Cultura e Turismo ativos e atualizados nas 
redes sociais, com objetivo de fornecer informações e simplificar o atendi-
mento ao público; 

• Promover portal online de Cultura a interação entre os artistas em um espaço 
seguro para a disseminação e compartilhamento de ideias; 

• Facilitar o acesso dos artistas aos gestores municipais, criando uma rede de 
diálogo entre os profissionais.

Redes Culturais 
• Criar grupos de trabalho e de pesquisa para fortalecer o diálogo entre os pro-

fissionais culturais da mesma área; 

• Convocar artistas e profissionais renomados para palestras, treinamentos e 
exposições, de modo que a população local tenha contato com os diversos 
tipos de arte; 

• Reservar espaço para artistas estrangeiros que queiram contribuir com o mu-
nicípio; 

• Promover ciclo de palestras e atividades em escolas públicas; 

• Organizar concursos culturais, direcionados para diversos públicos e faixas etárias; 

• Tornar Votorantim um local de referência nacional para assuntos culturais;

Inclusão social 
• Garantir que grupos minoritários possam se expressar artisticamente e tenham 

acesso aos programas culturais; 

• Buscar a construção de equipes diversas, priorizando a pluralidade dos gru-
pos e as diferenças; 
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• Garantir o acesso às pessoas com deficiência física e visual aos espaços 
culturais. 

Economia Criativa 
A economia criativa tem como base o capital intelectual e a criatividade para 
impulsionar o desenvolvimento local. O objetivo da economia criativa é criar 
uma rede de artistas e empresários que tenham a capacidade de promover um 
crescimento sustentável no setor criativo. A indústria criativa compreende áre-
as bastante diferentes e é tradicionalmente dividida em quatro grandes setores: 
consumo (arquitetura, design, moda e publicidade), cultura (expressões cultu-
rais, patrimônio e artes, música e artes cênicas), mídias (editorial e audiovisu-
al) e tecnologia (audiovisual, animação, games, software aplicado à economia 
criativa). Propomos: 

• Estabelecer parcerias com artistas da cidade, associações e empresas para o 
estímulo e o desenvolvimento de projetos que impulsionem as possibilidades 
de desenvolvimento da economia criativa; 

• Passar a gestão e formulação das políticas públicas de economia criativa para 
a Secretaria de Cultura e Turismo que passara a denominação de Secretaria 
de Cultura, Economia Criativa e Turismo; 

• Desenvolver núcleos criativos locais para cada setor da economia criativa; 

• Implantar cursos de formação voltados para cultura, design, moda, publicida-
de, mídias e tecnologia. 
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O esporte e o lazer são direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, 
no entanto, não são tratados nesta perspectiva pela gestão atual, muito 

pelo contrário, trata-se o desporto no município como relação de favor aos gru-
pos que buscam apoio do poder público para a realização de práticas esportivas 
competitivas. Não há políticas públicas que promovam de forma diversificada 
e organizada as mais diversas modalidades de esportes que poderiam ser de-
senvolvidas. O esporte e o lazer são práticas que contribuem para a promoção 
da saúde e da prevenção à marginalização social, considerando as inúmeras 
experiências e literaturas sobre o alcance social do esporte na vida das pesso-
as, em especial aos dos jovens. 

Pretendemos fazer do esporte e lazer uma oportunidade de disputar nossos jo-
vens com a marginalização social e de promoção da saúde, para tanto, iremos 
integrar as ações esportivas com programas de saúde para todas as idades e 
ocupar ao máximo os equipamentos públicos existentes, com programações 
acompanhadas com estudantes de instituições de ensinos de educação físicas 
e com supervisão de profissionais formados. 

Os recursos destinados aos esportes serão investidos de forma democrática 
para que todas as modalidades de esportes que estejam sendo praticadas re-
cebam o mínimo de apoio para o desenvolvimento de uma rede de formação de 
base articulada no médio e longo prazo com núcleos de alto rendimento. 

9 - Esporte e lazer
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Para o desenvolvimento do esporte e lazer, propomos:

• Desenvolver ações para a promoção de iniciação esportiva de diversas mo-
dalidades (futsal, basquete, artes marciais e outras tantas que possuam uma 
organização mínima na sociedade votorantinense); 

• Ocupar os espaços públicos com equipamentos para a prática de exercícios 
com o acompanhamento de técnicos especializados; 

• Colocar profissionais suficientes no Centro Esportivo Recreativo Municipal, 
com programação de atividades para todos os dias da semana;

• Criar nos bairros da cidade centros de práticas esportivas como forma de in-
tegração social e da promoção de saúde; 

• Desenvolver projetos de formação de base até núcleos de alto rendimento no 
médio e longo prazo; 

• Construção de dois novos centros poli-esportivos; 

• Criar o programa Escola de Esportes com monitores para os bairros; 

• Firmar convênios com os clubes de futebol para investimentos nas categorias 
de base; 

• Aprimorar a pista de bicicross para torneios oficiais; 

• Apoiar esportes radicais, como willing, skate e outros; 

• Criar o Programa “Academia de Ginástica”; 

• Incentivar a todas as modalidades esportivas; 

• Transparência absoluta na gestão dos recursos da Secretaria de Desporto.
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III – VOTORANTIM DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

E AMBIENTAL 



38

COMPARTILHE A MUDANÇA

O tema da mobilidade tem sido debatido com intensidade nos últimos anos, 
principalmente por uma mudança de perfil demográfico no Brasil, ou seja, 

menos pessoas nascem e mais pessoas envelhecem com qualidade de vida. 
Assim, a preocupação com o deslocamento dos novos e futuros idosos é pauta 
fundamental do planejamento das cidades, sendo que a preocupação com a 
facilidade de caminhar ou utilizar transportes alternativos como a bicicleta im-
pactam diretamente no sistema de saúde da cidade. 

Planejar a mobilidade é permitir que as pessoas se aproximem dos comer-
ciantes através das calçadas, é trazer mais arborização na cidade para que se 
tenha um microclima agradável para sair de casa, é facilitar o acesso ao tra-
balho, é integrar as áreas isoladas da cidade. Mobilidade é permitir que todos 
tenham oportunidade. 

Para o desenvolvimento da Mobilidade Urbana apresentamos as seguintes 
propostas:

• Incentivar o uso de transporte alternativo melhorando as condições dos ciclistas; 

• Reorganizar, revitalizar e expandir o sistema de ciclovias na cidade; 

• Planejar o sistema de transporte coletivo conforme regiões facilitando a cone-
xão e velocidade de algumas linhas; 

10 - Planejamento urbano e mobilidade 



39

COMPARTILHE A MUDANÇA

• Planejar junto a política de meio ambiente um sistema de arborização urbana 
que melhore a qualidade do pedestre;

• Projetar a criação de um instituto de Planejamento Urbano e Mobilidade, in-
dependente e bi partícipe, formado por servidores públicos concursados e so-
ciedade civil; 

• Buscar incentivo e recursos para estudo e reativação ferroviária para transpor-
te de passageiros, principalmente conectando com cidades vizinhas. 

• Buscar parcerias para a implantação de bicicletas e patinetes elétricos com o 
intuito de fornecer o aluguel desses modais aos munícipes; 

• Elaborar plano específico de recuperação e adequação do atual sistema vi-
ário em termos de trânsito, paisagismo, arborização, iluminação e implan-
tação de melhoramentos para pedestres (calçadas e travessias seguras, 
sinalizadas e iluminadas); 

• Replanejar, ouvindo as demandas da população, as linhas, itinerários e horá-
rios de ônibus para melhor atender os moradores dos bairros; 

• Desenvolver estudos para implantação da Tarifa Zero no transporte coletivo 
para estudantes de famílias com vulnerabilidade social; 

• Controle social do sistema de transporte, com a criação de Conselho Munici-
pal de Usuários do Transporte Coletivo que determinará os itinerários e valor 
das tarifas de ônibus; 

• Criação de um fórum de discussão com a cidade de Sorocaba, no âmbito 
da Região Metropolitana, na perspectiva da realização de esforços conjuntos 
para a integração do sistema de transporte entre Votorantim e Sorocaba, com 
a execução de políticas públicas de mobilidade urbana; 

• Implementar ações de inteligência de trânsito, no sentido de melhorar o tráfe-
go na cidade. 

• Estudos para a criação de aplicativo para transporte individual de passageiros.
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O município de Votorantim historicamente é caracterizado pelos assenta-
mentos populares de habitação. Grande parte da população mora ou em 

uma casa adquirida por programas habitacionais, ou em uma moradia auto-
gerida, onde os próprios moradores construíram sem assistência técnica de 
um profissional da construção civil. Porém, o déficit habitacional ainda é muito 
grande, apesar de muitos possuírem uma moradia própria. Dados da Emplasa 
do ano de 2017 demonstra que existem 775 domicílios precários, dentre essas 
moradias existem 1.629 Famílias em situação de coabitação. O déficit habi-
tacional de Votorantim em 2017 era de 3.749 famílias que não possuem uma 
moradia própria. É de extrema importância que o município se atente a esta 
questão, a moradia é uma base da saúde da população. 

No ano de 2019, do mês de janeiro a abril, o município, por meio da Companhia 
de Habitação Popular (COHAP), realizou um cadastramento de 6287 famílias 
interessadas na aquisição de uma unidade habitacional do programa de ha-
bitação de interesse social. Porém a oferta era apenas de 1776 unidades que 
seriam construídas entre o Jardim Cristal e o Jardim São Lucas, ainda no ano 
de 2019. E essa promessa não se concretizou. 

Para podermos suprir o déficit habitacional no município de Votorantim, é ne-
cessário estabelecermos metas de curto, médio e longo prazo, sendo as de 
curto prazo cumpridas durante os quatro anos de governo, e as de médio e 

11 - Habitação: desafios da habitação 
de interesse social em votorantim
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longo prazo devem ser estabelecidas de maneira que se perpetuem mesmo 
com a mudança de governo. Para o nosso plano de governo apresentamos as 
seguintes propostas:

• Revisar os cadastros já realizados e atualização do número de famílias 
interessadas; 

• Fazer o levantamento e cadastramento de famílias que se encontram em ocu-
pações irregulares e/ou em moradias insalubres; 

• Fornecer assistência técnica gratuita de profissionais do ramo em áreas de 
vulnerabilidade social onde a autoconstrução é mais presente; 

• Realizar levantamento de vazios urbanos com potencial para o assentamento 
de conjuntos habitacionais; 

• Realizar levantamento de imóveis vazios em situação de abandono no município; 

• Realizar concursos públicos de projetos de habitação de interesse social para 
obtermos soluções arquitetônicas mais acessíveis comparadas aos aparta-
mentos da COHAP presentes no município; 

• Organizar a autogestão das obras com sistema de mutirões associados a cur-
sos práticos para assentamentos; 

• Criar um Programa Municipal de redução do déficit habitacional via adminis-
tração direta, cooperativas e mutirões; 

• Cumprimento do Estatuto da Cidade: novas moradias em espaços com infra-
estrutura preexistente. 
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Votorantim esteve entre as cidades pioneiras na gestão ambiental pública, sen-
do uma das primeiras cidades de nossa região a criar uma secretaria municipal 

de meio ambiente no ano de 2005. A partir disso nossa cidade passou a desenvol-
ver políticas públicas ambientais e uma gestão ambiental efetiva e com resultados 
na área, tornando-se referência em nossa região. No entanto, nas administrações 
seguintes, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) teve sua estrutura reduzida e di-
versas atribuições transferidas para outras secretarias, e foi esvaziada e seu quadro 
de funcionários reduzido. O orçamento apenas sofreu correções monetárias desde 
sua criação em 2005, portanto permanece o mesmo desde então, garantindo ape-
nas o custeio da secretaria, sem margem para investimento. É o menor orçamento 
entre todas as secretarias (0,5% do orçamento municipal). Isso precisa ser revisto.

Duas áreas do saneamento básico (água e esgoto) estão em regime de conces-
são desde 2012. A distribuição de água já atingiu a universalização e o tratamen-
to de esgoto está próximo a universalização com 99% do esgoto tratado. Quanto 
ao saneamento, resta fazer uma melhor regulação quanto às tarifas e qualidade. 
Para o saneamento propomos ultrapassar os limites do saneamento básico para 
o saneamento ambiental: com controle da qualidade e uso do solo, das emissões 
atmosféricas, o controle de vetores e da salubridade habitacional. 

Entendemos que a Secretaria de Meio Ambiente deve ser responsável pelo pla-
nejamento ambiental, licenciamento e fiscalização, controle da poluição, pro-
teção e preservação da biodiversidade, normatização ambiental, gestão das 

12 - Meio ambiente e saneamento básico: meio 
ambiente saudável é saúde e qualidade de vida
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águas, resíduos sólidos, parques, jardins e áreas verdes, arborização e paisa-
gismo, educação ambiental, ecoturismo e turismo rural, reflorestamentos e re-
cuperação de áreas degradadas, eventos públicos ambientais (conferências, 
audiências públicas, consultas públicas, eventos). 

Queremos uma gestão ambiental com um viés socioambiental e com a pers-
pectiva da sustentabilidade. Para isso, propomos quatro pilares para a Gestão 
Ambiental Pública em Votorantim: 

SUSTENTABILIDADE: considerando as variáveis ambiental, social, econômi-
ca, urbana e cultural; 

TRANSVERSALIDADE E INTEGRAÇÃO: políticas públicas efetivas de meio 
ambiente de forma articulada com as demais áreas da Administração Muni-
cipal e órgãos ambientais;

PLANEJAMENTO: planos, programas, projetos e ações com planejamento, 
execução, fiscalização e avaliação;

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POPULAR: conselho, conferências, audiências pú-
blicas, consultas públicas, eventos. 

Para a garantia de um meio ambiente saudável com qualidade de vida apresen-
tamos as seguintes propostas:

• Criar o Programa Cidade Sustentável com o objetivo de integrar todas as áre-
as da Administração Municipal tendo como meta a sustentabilidade ambien-
tal, urbana, social, cultural e econômica; 

• Criar o Sistema Municipal de Áreas Verdes e o Plano de Parques para a gestão 
das áreas verdes, parques e praças; 

• Criar e implantar o Parque Municipal da Cachoeira da Chave; 

• Revitalizar e reestruturar o Parque do Matão para a realização de seu poten-
cial ecoturístico e de educação ambiental; 

• Criar e implantar do Parque Linear do Rio Sorocaba; 
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• Implantar de 11 pequenos parques naturais de bairros (Caroline, Icatú, Novo 
Mundo, Jardim Europa, Jataí, Parque São João, São Lucas, Tatiana, Vidal, Vila 
Garcia e Vila Nova) em áreas verdes, conforme Plano de Parques; 

• Ampliar e reestruturar a Coleta Seletiva com a construção de um novo galpão 
e aquisição de mais um caminhão; 

• Implantar do Aterro de Inertes com reciclagem de resíduos da construção civil 
(RCC) e sistema de coleta para pequenos geradores de RCC;

• Revisar, atualizar e aplicar o Programa Municipal de Educação Ambiental a 
partir de um viés crítico, numa perspectiva emancipadora e de transformação 
do mundo e da sociedade; 

• Elaborar e executar o Programa Municipal de Recuperação de Áreas Degradadas com 
mapeamento das áreas prioritárias para recuperação e cronograma de execução; 

• Executar projetos de arborização viária urbana a partir das demandas apre-
sentadas por moradores; 

• Valorizar os aspectos paisagísticos da cidade como elemento de bem estar 
psicológico coletivo; 

• Estabelecer e executar programas e projetos de recuperação de áreas ciliares 
e nascentes; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA); 

• Garantir a participação ativa no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba 
e Médio Tietê (CBH-SMT) e suas câmaras técnicas, e no Conselho Gestor da 
APA de Itupararanga; 

• Realizar estudos para a extinção da Agência Reguladora de Serviços Públicos De-
legados (AGERV) e estabelecimento de convênio para a regulação a menor custo; 

• Reestruturar a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), com quadro de funcio-
nários tecnicamente qualificados e orçamento compatível com as demandas;

• Criação de usina de compostagem de resíduos orgânicos para a produção 
de fertilizantes.
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IV – VOTORANTIM DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E DOS DIREITOS
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O cenário social em Votorantim é de agravamento das desigualdades sociais, 
situação expressa nos dados do IBGE que indicam que 31,8% da população 

de Votorantim possui rendimento mensal per capita de até 1/2 salário mínimo. 
Isso significa que praticamente 1⁄3 da população votorantinense sobrevive em 
condições precárias de acesso à alimentação saudável, à moradia, à educação, 
à cultura e à saúde, constituindo grande demanda por serviços públicos, cuida-
dos e assistência social. 

Esse cenário dramático impõe ao poder público a necessidade de implementar 
políticas públicas no âmbito da assistência social que promova direitos, que 
busque superar a oferta de serviços administrativas de acesso aos programas 
sociais do governo federal e que de fato aprimore uma rede de promoção de 
direitos articulada com os demais serviços públicos ofertados pelo poder públi-
co, no atendimento à população. 

Entendemos a assistência social, como direito do cidadão e dever do Estado, se 
trata de política pública que trabalha no campo dos direitos sociais e deve garan-
tir acesso de forma gratuita à população que dela necessitar, a segurança de so-
brevivência, de rendimento, autonomia, acolhida, convívio familiar e comunitário. 

Os serviços que atendem a população do município são os Centros de Referência 
de Assistência Social – CRAS, o setor de Cadastro Único, o Centro de Referência 

13 - Proteção, inclusão social e cidadania 
política pública de assistência social 
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Especializado de Assistência Social – CREAS, a Casa de Passagem, a Casa do 
Idoso, a APAE, o PROAME, os Abrigos Institucionais para criança e adolescente.

Para o melhor desenvolvimento desta política apresentamos as seguintes 
propostas: 

• Adequar a composição das equipes dos serviços que faltam servidores de 
carreira, pois os recursos humanos constituem elemento fundamental para a 
efetividade do trabalho; 

• Informatizar todo o sistema de registro de prontuários utilizados pelos servi-
dores da assistência social; 

• Intensificar o trabalho da equipe de Vigilância Socioassistencial do município 
para subsidiar o processo de planejamento das ações da Gestão e contribuir 
na tomada de decisão, para melhorar o trabalho de todos os serviços oferta-
dos pela assistência social; 

• Inaugurar novo CRAS na cidade para atender a população mais vulnerável; 

• Incentivar de forma articulada o desenvolvimento do trabalho com outras po-
líticas públicas, tais como, saúde, educação, esportes e cultura, objetivando 
ações em equipes para o melhor atendimento à população mais vulnerável; 

• Implantar em parceria com outras políticas públicas centros de informação e 
de educação para o trabalho, voltados para jovens e adultos, serviços estes de 
responsabilidade dos CRAS.
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De acordo com o Estatuto da Juventude, jovens são todos aqueles que estão 
em idade entre 15 a 29 anos, fase transitória na vida de qualquer pessoa. É 

exatamente entre os jovens que os impactos da violência, do desemprego, da 
desigualdade de oportunidades, de opressões e da falta do acesso à cidadania 
plena, são mais contundentes. 

Em Votorantim, nossos jovens padecem de atenção no tocante às políticas 
públicas destinadas ao primeiro emprego, ao esporte, à saúde, à assistência 
social, à cultura, ao lazer e a outro tantos direitos fundamentais ao desenvolvi-
mento saudável e ao bem estar social. 

Acreditamos em ações de governo articuladas entres as mais diversas frentes 
administrativas, visto as interfaces entre os problemas sociais que afligem a 
juventude, o primeiro passo que se impõe é a construção de diagnóstico sobre 
o número de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica para que a 
partir dele seja possível planejar, elaborar e implementar ações que impactem 
nas mais diversas realidade da juventude. Para a promoção de direitos da ju-
ventude, propomos:

• Criação de painel de informações que possibilite a construção de diagnósticos 
sobre a realidade social e econômica da juventude; 

14 - Juventude 
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• Abertura das escolas municipais aos finais de semana com programação 
cultural e esportiva; 

• Criação de um calendário esportivo e cultural permanente voltado aos jovens; 

• Criação de programa de incentivo ao primeiro emprego de jovens junto a 
empresas do município.
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A cada 26 h uma LGBTQIA+ é morto no Brasil pela sua condição de gêne-
ro e orientação sexual. Em Votorantim a violência e o preconceito tam-

bém se fazem realidade da comunidade LGBTQIA+, que conta hoje apenas 
com poucos direitos básicos, como a lei anti-homo/transfobia, lei estadual 
contra a discriminação a população LGBT e a lei que orienta os órgãos públi-
cos a chamarem pelo nome social. Porém, só essas leis de âmbito nacional 
e estadual, não bastam para promover a igualdade da população LGBTQIA+ 
de nossa cidade, tendo em vista as constantes denúncias e problemas rela-
cionados à violência e preconceito contra essa população em nossa cidade. 
É preciso promover leis e ações municipais que visem o respeito e reconhe-
cimento da diversidade sexual e de gênero, combatendo o preconceito e a 
homo/transfobia existente em nosso município, estimulando a sociedade a 
conviver com as diferenças. 

Para garantir o desenvolvimento e a promoção de direitos, propomos: 

• Ações de apoio aos jovens LGBT expulsos de casa e/ ou que sofram violência 
doméstica, física e/ou psicológica; 

• Campanhas de combate à homofobia; 

• Proibição de qualquer exigência, em concurso ou processo de seleção de 

15 - Comunidade LGBTQIA+ 
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pessoal de requisito relacionado com orientação sexual e identidade de gê-
nero ou qualquer outra forma de discriminação; 

• Reconhecer organizações representativas; 

• Reconhecer a família homoparental nos programas de assistência social; 

• Combate à exploração sexual de crianças, adolescentes e adultos em situa-
ção de vulnerabilidade; 

• Capacitar as equipes e profissionais do serviço público para o respeito e aten-
dimento à população lgbt; 

• Programas de mediação de conflitos, que envolva educadores, alunos, pais 
e comunidade, motivada por preconceito em relação à orientação sexual e 
de gênero; 

• Reconhecer empresas que promovam a diversidade com selo municipal de 
promoção da diversidade sexual e de gênero; 

• Criação do Conselho da Comunidade LGBTQIA+. 
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Quando pensamos o tema Racismo e a situação do negro no Brasil e em 
nossa cidade, é imperioso dialogar com o passado e o presente, o micro e 

o macro, a história contada nos livros durante muito tempo e o lugar de fala, ou 
seja, analisemos os fatos históricos e atuais de forma mais apurada. Todos sa-
bemos que uma das grandes mazelas de nossa história foi a escravidão negra e 
que isso nos trouxe sequelas que até hoje não conseguimos superar: o racismo 
e a desigualdade social. 

Dados da Fundação Seade de 2010, nossa cidade apresenta 75,3 % se au-
todeclarando branca, devemos entender que não é bem isso que observa-
mos andando pelas ruas. Percebemos que em virtude de uma falsa ideia 
de democracia racial, onde a identidade negra foi negada e ainda prevalece 
o discurso social hegemônico, legitima o padrão do branco. Entendemos 
que o racismo estrutural existe e aprofunda ainda mais as desigualdades 
sociais-econômicas na sociedade brasileira. Buscamos então, políticas pú-
blicas que oportunizem o acesso, o desenvolvimento das potencialidades 
socioeconômicas e culturais, bem como a garantia de direitos, valorizando 
as iniciativas que promovam o respeito às diferenças. 

Propostas de programa de governo para a comunidade negra:

16 – Negras e negros 
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• Cumprimento da Lei 11.645 que trata da formação continuada dos docentes 
em história e cultura negras; 

• Realização da Conferência Municipal da Igualdade Racial: espaço de partici-
pação social e de construção de políticas para o município; 

• Criação da ouvidoria para denúncias contra violações de direitos humanos 
(racismo, homotransfobia, machismo); 

• Criação do Conselho da Comunidade Negra; 

• Núcleo de estudos afro-cultural e indígena; 

• Laboratório social de estudos, pesquisa e levantamento de dados da 
violência racial. 
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A estimativa da população de Votorantim em 2020 de 122.480 habitantes, 
de acordo com últimos dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE). Esse novo total representa uma alta de 0,9% em 
relação às informações divulgadas pelo IBGE no ano passado. Em Votorantim 
8,76% da população tem mais de 60 anos constituindo a parcela de população 
idosa com um total de aproximadamente 11.023 moradores.

O Estatuto do Idoso prevê em suas diretrizes as seguintes leis de proteção à 
terceira idade e o direito do idoso: Saúde: O idoso tem atendimento preferen-
cial no Sistema Único de Saúde (SUS). Casos de Violência e Abandono: ne-
nhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, cruel-
dade ou opressão. 

Para esse segmento da população que necessita de atenção especial propomos o: 

Programa de Assistência aos Idosos – PAI 
O Programa visa propiciar maior assistência social, ampliação do espaço de 
convivência para a população idosa visando á socialização, a melhoria da qua-
lidade de vida, o resgate da autoestima e o exercício da cidadania com:

DIREITOS E GARANTIAS DO IDOSO - Programa de Assistência ao Idoso, des-
tinado às pessoas da Terceira Idade que estejam em situação de vulnerabi-
lidade social, ou em situação de risco, e não podem ficar sozinhos em casa.

17 - Idosos
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SAÚDE - Oferecer ao idoso uma assistência preventiva, protetiva e de recu-
peração por meio do Sistema Único de Saúde; incluída especialidades que 
atenda a demanda, tais como ex. a geriatria como especialidade dentre ou-
tras. Médico da Família: Parceria com universidades, médicos residentes, te-
rapeutas dentre outros para efetivo atendimento aos idosos, acamados ou 
impossibilitados de locomoção até a UPA ou SUS.

ESPAÇO - Ampliação do espaço ao Centro de Atendimento aos Idosos, visa 
atender a demanda, proporcionar um atendimento coletivo de proteção e aco-
lhimento para aqueles que possam estar em situação de risco no lar. O local 
oferecerá assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, 
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Na promoção e na assistência social, ações no sentido de 
atender as necessidades básicas do idoso, estimulando-se a criação de centros 
de convivência, centros de cuidados noturnos, casas-lares, oficinas de trabalho, 
atendimentos domiciliares, além da capacitação de recursos para atendimento 
do idoso. Estabelecer parcerias com o Serviço Social da Indústria - SESI: Terceira 
idade de “melhor idade” proporciona atividades integradoras aos idosos, através 
de encontros com múltiplas atividades ex.: dança, artesanato, ginástica, oficinas 
da memoria, concurso de Miss Terceira Idade, bingos, viagens e bailes. Com isso 
contribuímos para a melhoria de sua qualidade, saúde física e psicológica e so-
ciabilidade. Centros comunitários: estrutura polivalente onde se desenvolvem ser-
viços e atividades que, de uma forma articulada, tendem a constituir um polo de 
animação com vista à prevenção de problemas sociais e à definição de um proje-
to de desenvolvimento local, coletivamente assumido. Associações e entidades: 
Associação dos Aposentados e Pensionistas – APEVO dentre outras entidades.

EDUCAÇÃO - Criação de programas de ensino destinado aos idosos; o apoio 
à criação de universidade aberta para a terceira idade.

TRABALHO - Na área do trabalho e da previdência: impedir a discriminação 
do idoso, no setor público e privado; programas de preparação para a apo-
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sentadoria com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento; 
atendimento prioritário nos benefícios previdenciários.

MORADIA - Habitação e urbanismo: facilitar o acesso à moradia para o idoso 
e diminuir as barreiras arquitetônicas.

PROMOÇÃO JURÍDICA - Na área da justiça: promoção jurídica do idoso, coi-
bindo abusos e lesões a seus direitos.

CULTURA - Na área da cultura, esporte e lazer: iniciativas para a integração 
do idoso e, com este objetivo, a redução de preços dos eventos culturais, es-
portivos e de lazer.
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D ados oficiais do IBGE, Censo 2010, apontam que, 24,5% da população brasi-
leira, isto é, cerca de 46 milhões de pessoas, têm algum tipo de deficiência. 

Apesar disso, vemos por parte da sociedade, inclusive da maioria dos partidos po-
líticos, um desconhecimento acerca da realidade dessas pessoas, o que as lança 
à invisibilidade, pois, historicamente existem barreiras das mais diversas naturezas 
que afetam significativamente o acesso destas, aos mais variados ambientes. 

Os últimos anos trouxeram avanços em relação aos direitos humanos, sobretudo 
das minorias, tornando a inclusão social política de Estado, com a finalidade de 
proporcionar igualdade social, através da equiparação de direitos, oportunidades 
e acesso, inclusive, através de regulamentações específicas. Porém, seja pelo 
preconceito, desconhecimento ou barreiras de acessibilidade, há muito que se 
construir a fim de garantir real inclusão das pessoas com deficiência, na socieda-
de. Desta forma, cabe aos municípios, implantar e implementar ações afirmati-
vas a fim de criar e garantir a plena participação de todos, nos espaços públicos, 
bem como, o direito a utilização equânime dos serviços e equipamentos. 

Seguindo essa premissa, destacamos as seguintes ações gerais:

• Adotar em todos os documentos oficiais, das terminologias corretas e mais 
atuais, evitando-se assim, a cristalização dos preconceitos linguísticos, desta 
feita, Pessoa com Deficiência compreende o caráter tanto singular quanto hu-
mano dessa população; 

18 - Direitos da pessoa com deficiência
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• Assumir compromisso com A Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, que no Brasil é uma Emenda Constitucional, bem 
como a Lei Brasileira de Inclusão – LBI; 

• Adotar o tema da pessoa com deficiência como transversal, permeando todas 
as políticas e programas do município; 

• Fortalecer do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; 

• Aplicar integral da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

• Garantir todas as formas de acessibilidade. 

Educação: 
• Proporcionar nas Escolas da Rede Municipal, acessibilidade total, tanto física quan-

to comunicacional, garantindo mobiliário adequado para as necessidades específi-
cas dos alunos, acessibilidade arquitetônica e disposição de materiais adaptados; 

• Garantir professores especializados em Educação Especial na Rede de Ensi-
no, alocados conforme a demanda das escolas; 

• Garantir formação continuada aos professores de toda a rede municipal em 
relação à Educação Inclusiva, bem como, as múltiplas manifestações e abor-
dagens pedagógicas relacionadas às deficiências. 

Saúde:
•  Garantir acompanhamento pré-natal, com a oferta de exames e outros recur-

sos para prevenir agravos do parto ou oferecer acompanhamento especializa-
do e detecção precoce para síndromes genéticas ou má formações; 

• Oferecer acompanhamento especializado, na rede de Atenção Primária à Pes-
soa com Deficiência ou Síndromes, bem como campanhas de prevenção de 
acidentes domésticos e do trabalho, realizadas de forma sistemática ou progra-
mada, tanto nas UBSs como pelas equipes de Estratégias de Saúde da Família; 

• Garantir de manutenção, continuidade e ampliação das campanhas de 
vacinação na rede municipal de Saúde através da adequada gestão com os 
órgãos estaduais e federais de Saúde; 
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• Implantar de uma equipe multiprofissional de Reabilitação nos Postos de 
Atendimento Municipal. 

Cidadania e Geração de Renda: 
• Fomentar incubadoras e cooperativas de economia solidária e programas de 

geração de renda e profissionalização para pessoas com deficiência; 

• Garantir o cumprimento da Lei de Cota para contratação de pessoas com 
deficiência nos espaços públicos e privados; 

• Criar do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com 
caráter deliberativo e paritário. 

Cultura, Turismo e Lazer: 
• Incentivar a criação de centros de convivência para o fomento de programas 

nas áreas de cultura e lazer para pessoas com deficiência. 

Desporto: 
• Desenvolver programas de esportes nos centros de convivência e associa-

ções de bairro que visem a saúde e bem estar das pessoas com deficiência. 

Acessibilidade e Mobilidade urbana:
• Providenciar o Cadastro dos Programas de Habitação priorizando as pessoas 

com deficiência e outras populações vulneráveis; 

• Garantir a acessibilidade arquitetônica em todos os prédios públicos; 

• Garantir a oferta de transporte público em quantidade e qualidade suficiente 
para atender a população de pessoas com deficiência; 

• Realizar a adaptação de calçadas, estacionamentos e vias públicas pra 
garantir a acessibilidade; 

• Instalação de semáforos sonoros na cidade. 

Meio Ambiente: 
• Valorização do uso dos espaços verdes da cidade em programas de cultura, 

lazer e educação, inclusive ambiental, para pessoas com deficiência, de forma 
acessível tanto em nível arquitetônico quanto comunicacional.
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O Município de Votorantim apresenta dados alarmantes de violação dos 
direitos básicos das mulheres, superiores à média de outros municí-

pios, não apenas pelos altíssimos índices de violência, mas também pela 
inexistência de uma rede de atendimento e serviços especializados. Assim, 
não contamos aqui, com espaços de incentivo à gestão participativa, visto 
que o Conselho de Direitos encontra-se inativo; não possuímos um Centro 
de Referência em Assistências às Mulheres, Casas Abrigo ou Centros de 
Convivência ou outros Programas destinados à proteção e incentivo a auto-
nomia das mulheres. Por outro lado, os serviços existentes são insuficien-
tes ou não operam em condições adequadas, como as Unidades de Saúde, 
onde faltam equipamentos, profissionais e programas para um adequado 
atendimento à Saúde, além disso, os serviços de proteção são insuficientes 
como a Delegacia das Mulheres que atende em horário parcial.

Quando pensamos em Políticas Públicas para Mulher, acreditamos em uma 
inovação no município que é a inserção da questão da igualdade de gênero 
em uma agenda programática, com políticas e programas pensados por to-
das as secretarias que atuem em diferentes frentes, constituindo uma rede 
articulada de ações integradas e intersetoriais, diminuindo, desta forma, o iso-
lamento e a desarticulação dos serviços, visando, não apenas, a diminuição 
da violência contra mulher, mas a garantia ampla de seus direitos, autonomia 
e exercício cidadão. 

19 - Mulheres
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Assim, as ações das secretarias municipais, trabalharão a partir dos princípios 
da integralidade, da intersetorialidade e transversalidade, com a distribuição 
das seguintes competências:

Educação
• Desenvolver de Programas de Educação Profissionalizante com foco em 

mães solo e chefes de família, a acontecerem nas escolas e em parceria com 
a Secretaria de Renda e Cidadania; 

• Desenvolver de Campanhas para Prevenção do Abuso e Violência Contra Mu-
lher e Infância nas Escolas, em parceria com a Delegacia da Mulher, Centros 
de Referência e Secretarias da Saúde; 

• Promover ações para aumentar o número de vagas em creche e, assim, con-
templar a totalidade das crianças da Educação Infantil, na Escola, permitindo 
a inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho; 

• Promover ações para fomentar a Educação Integral de qualidade para garantir 
a inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho. 

Saúde
• Desenvolver de programas de apoio a gestante e parturiente, bem como, hu-

manização do parto na Atenção Básica, através de campanhas de esclareci-
mento, informação e criação de espaços de participação, bem como, atendi-
mento profissional e técnico de qualidade; 

• Desenvolver programas de prevenção e atenção à saúde sexual e reprodutiva 
da mulher, através de campanhas de prevenção e informação, criação de es-
paços de participação e aumento das consultas em Ginecologia e realização 
de exames preventivos; 

• Desenvolver campanhas de prevenção contra doenças recorrentes da mulher, 
através de trabalho diuturno nas unidades básicas de saúde, unidades da fa-
mília e nas consultas realizadas nos postos; 

• Garantir o atendimento em saúde física e mental para crianças e mulhe-
res vítimas de violência doméstica na Rede de Atenção Primária, tan-
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to em nível individual quanto em atendimento grupal, por profissionais 
especializados; 

• Fortalecer a Clínica da Mulher através da aquisição de equipamentos e 
profissionais para atendimento da população em tempo célere e com 
qualidade. 

Cidadania e Geração de Renda 
• Fomentar incubadoras e cooperativas de economia solidária e programas de 

geração de renda e profissionalização para mulheres, principalmente, chefes 
de família e em risco social; 

• Reativar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com caráter deliberativo 
e paritário; 

• Promover gestões junto ao Governo Estadual para o atendimento da Delega-
cia da Mulher 24 horas, com a inclusão de equipe técnica composta por mu-
lheres, bem como, a formação especializada desta; 

• Criar o Centro de Referência em Assistência às Mulheres e Vítimas de Violên-
cia Doméstica e Sexual, formado por equipe multiprofissional, funcionando 
em parceria com os programas implantados por outras secretarias;

• Estabelecer parceria com a Pró-Mulher para a realização de ações de prote-
ção à integridade física e psicológica das mulheres e promoção de direitos e 
Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência e em Situação de Rua, formado por 
equipe multiprofissional, funcionando em parceria com os programas implan-
tados por outras secretarias.

Cultura, Turismo e Lazer 
• Incentivar a criação de centros de convivência para o fomento de programas 

nas áreas de cultura e lazer, priorizando mulheres e crianças em risco social e 
vítimas de violência; 

• Criar programas que incentivem a cultura popular e o empoderamento femini-
no, bem como, a educação cidadã e política dessa população. 
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Desporto 
• Desenvolvimento de programas de esporte nos centros de convivência e as-

sociações de bairro que visem a saúde e bem estar das mulheres e famílias. 

Meio Ambiente 
• Criar o Programa de Incentivo à Mulher Agricultora e Trabalhadora da Agricul-

tura Familiar através de incubadoras e cooperativas de agricultura para mu-
lheres; 

• Valorizar do uso dos espaços verdes da cidade em programas de cultura, lazer 
e educação, inclusive ambiental, para mulheres e crianças, principalmente em 
risco social ou de famílias pertencentes à rede municipal de ensino, através 
de programas parceiros com outras secretarias.
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Reconhecemos a legitimidade das lutas de ativistas, tutores, associações e 
pessoas em defesa do bem estar dos animais, também reconhecemos os 

animais como sujeitos portadores de direitos e assim serão tratados. 

A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 
30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 mi-
lhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes há 
um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior, em cidades me-
nores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos o número chega 
a 1/4 da população humana. 

Neste aspecto, Votorantim situa-se dentro dos padrões percentuais de ani-
mais em situação de abandono. Além do abandono, tem sido comum la-
mentavelmente, casos de maus tratos contra os animais. Por outro lado, 
em que pese o avanço das organizações da sociedade civil na luta em de-
fesa dos animais, não há no âmbito do poder público municipal rede de pro-
teção que se articule com as sociedades e ativistas de defesa dos animais 
em Votorantim. 

É neste contexto, que se faz urgente a articulação de rede de proteção e a promo-
ção aos direitos dos animais, ainda que existam limites orçamentários para a con-
secução deste objetivo. Por isso, para promover os direitos dos animais, propomos: 

20 - Direito dos animais 
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• Estabelecer parcerias permanentes com ativistas e associações de defesa 
dos animais para construção de redes de proteção e ações para assistirem às 
demandas dos animais e de seus tutores; 

• Atuar com mais rigor na fiscalização aos maus tratos de animais domésticos 
e de rua; 

• Fiscalizar as condições de comercialização de animais e dos espaços de 
doação; 

• Criar campanhas de castração e vacinação dos animais domésticos e dos 
animais de rua como contraponto à política higienista; 

• Estabelecer parcerias com entidades e clínicas veterinárias para atendi-
mentos de animais domésticos de famílias em situação de vulnerabilidade 
econômica; 

• Criar campanhas públicas e políticas públicas para combater o abandono e os 
maus tratos aos animais; 

• Adotar projetos transversais nas escolas de ensino fundamental que ensine e 
cultive o respeito aos animais.
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A segurança pública é competência legislativa dos estados e da União, aos 
municípios cabem ações de prevenção e da estruturação de guardas para 

a proteção ao patrimônio público municipal e atuação preventiva e orientadora 
em comunidades e, podem atuar também como auxiliares na segurança públi-
ca, utilizando-se do poder de polícia delegado aos municípios através artigo No 
144, § 8o da Constituição Federal vigente e do Estatuto das Guardas Municipais 
(Lei Federal 13.022 / 2014).

Além da instituição Guarda Municipal, a legislação conferiu a instituição dos 
CONSEGs (Conselho Comunitário de Segurança), que se encaixa perfeitamen-
te à orientação do art. 144 da Constituição Federal do Brasil, quando diz que 
a preservação da ordem pública é dever do Estado, porém, direito e responsa-
bilidade de todos. 

Contudo, a ideia do Conselho Comunitário de Segurança surgiu para criar um 
espaço onde todos poderiam se reunir e pensar estratégias de enfrentamen-
to dos problemas de segurança, tranquilidade e insalubridade da comunidade, 
orientados pela FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA. 

Entendemos que, no âmbito da segurança pública, é possível fortalecer as es-
truturas de segurança comunitária como CONSEGs e a Guarda Municipal com 
clara orientação de atuar em uma perspectiva de preservação de direitos e em 

21 - Comunidade e segurança pública 
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conjunto com a comunidade. Nossa filosofia de trabalho na segurança será 
o da prevenção, orientação, vigilância dos espaços públicos e principalmente 
focar a intervenção do poder público com investimentos em bairros com alta 
vulnerabilidade social e índices de criminalidade. 

Para o desenvolvimento da Segurança Comunitária, propomos:

•  Valorizar os GCMs e planejar novo concurso para o aumento do efetivo; 

• Oferecer treinamento e novos cursos para todos os GCMs para tratamento 
igualitário para atendimento de ocorrências com públicos vulneráveis, tais 
como negros, mulheres, lgbt e moradores de rua; 

• Oferecer cursos e treinamentos de qualificação dos profissionais de seguran-
ça, tendo como exemplo, um curso explicando detalhadamente a nova Lei de 
Abuso de Autoridade; 

• Criar o GPA (Grupo de Proteção Ambiental), promovendo a preservação do 
meio ambiente, no âmbito do Município, zelando pelo cumprimento da legis-
lação bem como patrulhar em áreas verdes protegidas por lei no âmbito do 
município, identificando e intervindo em qualquer desordem ou atividades 
potencialmente danosas ao meio ambiente, e monitorar ameaça de invasão 
e ocupação em unidades de conservação de proteção integral ou em áreas 
de reflorestamento; 

• Criar a “Guarda Amiga da Mulher” com integrantes treinados e capacitados 
para atender ocorrência de violência doméstica; 

• Criar o COI (Centro de Operações e Inteligência) sendo uma base de con-
trole operacional, com câmeras de videomonitoramento do tipo “Speed 
Dome” em diversos pontos estratégicos da cidade, com sistema de leitura 
de placas de automóveis, tendo como finalidade, a localização de veícu-
los com queixa de roubo ou furto que estejam circulando pela cidade, e 
também para a prevenção e intimidação do ato criminoso. E em caso de 
alguma ocorrência a possibilidade de localização rápida dos autores da 
conduta criminosa; 
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• Trabalhar de forma integrada às políticas de lazer, esporte, cultura, educação 
e programas de inserção destinados à juventude 

• Efetivar uma maior iluminação nas ruas e praças da cidade para reduzir a in-
segurança nos espaços públicos; 

• Fortalecer o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar; 

• Fortalecer o CONSEG e ampliação da participação da comunidade.
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V – VOTORANTIM COM 
ADMINISTRAÇÃO ÉTICA, 

EFICIENTE E PARTICIPATIVA 
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A tradição política em Votorantim é a do patrimonialismo, onde os inte-
resses pessoais e do poder econômico, transformaram a administração 

pública em extensão dos seus próprios interesses. Romperemos com essa 
tradição e cultura política na gestão do município, com choque de profissio-
nalismo e qualificação na ocupação dos cargos de secretários, não fazemos 
e não faremos barganhas políticas típicas do modus operandi do “toma lá dá 
cá”, prevalecerá o interesse público. 

Faremos a modernização da gestão pública com o uso de todas as tecnologias 
de informações disponíveis e possíveis de serem aplicadas pela administra-
ção pública, para atingirmos saltos de eficiência e celeridade na prestação dos 
serviços públicos. A gestão deixará de ser compartimentada e estanque em si 
mesmo, prevalecerá a integração e a intersetorialidade na condução da gestão 
dos recursos públicos e das políticas públicas. 

A transparência na gestão da coisa pública será a espinha dorsal das ações de 
governo, manteremos aberta todas as informações quanto à arrecadação e a 
execução orçamentária, bem como o planejamento de onde será investido os 
recursos públicos. Propomos: 

• Criar compliance na administração pública para prevenir e combater possíveis 
casos de malversação de dinheiro público; 

22 - Gestão pública
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• Analisar e reduzir cargos de confiança em excesso; 

• Auditar todos os contratos da prefeitura para verificar possíveis contratos 
com superfaturamento e manter auditoria permanente na execução dos 
contratos públicos; 

• Recuperar valores inscritos na dívida ativa do município de grandes devedores; 

• Criar o programa prefeitura no bairro, onde o prefeito e os secretários deverão 
visitar periodicamente regiões do município para prestar contas e dialogar 
com a população; 

• Usar as redes sociais e tecnologias de informações para o prefeito dialogar 
com a população.
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Os servidores públicos são essenciais para a gestão do Município e para a 
prestação dos serviços públicos de qualidade à população. No governo 

atual é comum a perseguição de servidores municipais, a falta de diálogo e o 
desrespeito ao Estatuto dos Servidores. Fato que caracterizou o atual governo 
como inimigo dos servidores públicos municipais foi o ataque ao auxílio ali-
mentação dos inativos, auxílio considerado reposição de perdas inflacionárias 
não incorporadas ao longo de mais de uma década. Nosso governo respeitará 
o funcionalismo, não será admitido em hipótese alguma, qualquer tipo de re-
presália e perseguição, realizaremos diálogos sobre planos de carreiras e va-
lorização de forma franca e verdadeira com o conjunto dos servidores e suas 
representações sindicais.

Não defendemos a tese do Estado Mínimo, que tem servido de base teórica 
para o desmonte de serviços públicos e o avanço de terceirizações de serviços 
essenciais na administração pública. Propomos:

• Combater o assédio moral no funcionalismo; 

• Dialogar permanentemente, baseado na transparência e verdade sobre repo-
sição do índice de inflação e reposição gradual das perdas acumuladas; 

• Reduzir o número de cargos de confiança; 

• Discutir os planos de carreiras com as categorias do funcionalismo; 

23 - Funcionalismo público 
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• Estabelecer o diálogo com os servidores sobre as políticas estratégicas da 
administração; 

• Interromper o processo de terceirizações de serviços essenciais à população; 

• Assumir compromisso com a realização de concursos públicos nas áreas 
com déficit de pessoal; 

• Realizar encontros com servidores para ouvir e planejar mudanças propostas 
neste programa de governo;

• Criar grupo de trabalho com  a participação de aposentados e pensionistas do 
município, para estudar a possibilidade de criação de gratificação compensatória, 
em razão da perda do auxílio alimentação.
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Prevalece na política brasileira, e em Votorantim não é exceção, o autoritarismo 
e a cultura do mandonismo na política, que cria barreiras intransponíveis à 

participação popular e democrática. 

Nossa proposta de governo caminha no sentido frontalmente oposto ao man-
donismo político vigente, defendemos a radicalização da participação popular 
através, através de consultas populares, funcionamento regular e democrático 
dos conselhos municipais, promoção de audiência públicas para debater as-
suntos de grande relevância para a cidade e diálogo franco e permanente com 
o conjunto do funcionalismo público. 

Para efetivar e radicalizar a participação popular e gestão democrática, propomos:

• Realizar o Congresso da Cidade para discutir os objetivos de médio e longo 
prazo e as potencialidades de desenvolvimento da cidade; 

• Realizar plebiscitos e referendos sobre decisões de grande impacto na vida 
das pessoas; 

• Realizar conferências municipais, consultas e audiências públicas para dis-
cussão de diretrizes de planejamento e políticas públicas; 

• Discutir o orçamento da cidade com a população de forma participativa; 

24 - Participação popular e gestão democrática 
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• Fortalecer os conselhos municipais no sentido da participação popular; 

• Presença do prefeito e de secretários nas regiões da cidade para ouvir 
a população; 

• Criar de pontos de wi-fi nas regiões da cidade para o acesso à internet gratuita; 

• Garantir e estimular o funcionamento regular e democrático de todos os con-
selhos municipais;

• Paridade de gênero na nomeação do secretariado, 50% homens e 50% mulheres.



Votorantim - 2020

Agradecemos a todos e a todas pelas contribuições à elaboração do 
programa de governo. Dezenas de especialistas, lideranças comunitárias, 
militantes do PSOL e cidadãos em geral, participaram da elaboração do 
programa de governo “COMPARTILHE A MUDANÇA”. 

Não nomeamos os colaboradores e as colaboradoras para não correr o 
risco de alguém que colaborou não ser mencionado.

Rodrigo Chizolini, 
candidato a prefeito

Mário Niere, candidato 
a vice-prefeito
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