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PROGRAMA DE GOVERNO DO PARTIDO SOCIAL 

LIBERAL – VOTORANTIM/SP. 

 
 

Pré-candidatos: Luiz Carlos (Prefeito) 

Carlinhos Caju (vice-prefeito) 

 

 

PREÂMBULO. EXPOSIÇÃO DO NECESSÁRIO: 
 

 

 

   As diretrizes aqui trazidas, têm por objetivo direcionar metas e 

ações para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos nossos 

cidadãos. 

   São linhas gerais trazidas que serão apenas orientadoras das 

principais metas que buscaremos atingir em nossa cidade, sempre com a 

participação do legislativo, e debatido pela sociedade, vez que todas as 

diretrizes poderão ser aperfeiçoadas, e para que haja legitimidade do Poder 

Executivo de não transigir as ações necessárias para a implantação de nossa 

proposta.  

   Cada proposta será examinada tendo em vista a sua viabilização, 

dentro de uma escala de prioridades definida em função dos impactos 

socioeconômicos e das limitações financeiras e orçamento do município.  

   Votorantim é um município que, ao longo do tempo, foi 

tristemente apelidada de dormitório, situação que reverteremos com o 

desenvolvimento/determinação/transparência/honestidade/fiscalização/leg

alidade e busca incessante de resultados práticos, que tragam qualidade de 

vida para todos nós votorantinenses. 

   A proximidade com Sorocaba, sede da RMS (Região Metropolitana 

de Sorocaba) deve ser encarada como motivo de oportunidades e não apenas 

para trabalho, estudo e lazer do nosso povo!  

   Fortalecimento da participação das entidades civis e 

representativas, por exemplo, associação amigos de bairro, que serão 

chamadas para participar das ações em prol da aplicação dos recursos, de 

modo que o Executivo tenha mais uma ferramenta à disposição para fomentar 

o desenvolvimento e estabelecer as prioridades.  
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   Os recursos serão aplicados, sempre com transparência e 

eficiência, tratando todos de modo igualitário e não apenas os grupos 

privilegiados.  

   Carecemos de um desenvolvimento econômico e social, atuando 

fortemente na infraestrutura, educação, saúde, segurança e qualidade de 

vida.  

   Todas as metas a serem alcançadas passam pela integridade, 

capacidade de gestão, simplicidade, redução de gastos, aplicação séria dos 

recursos públicos, atacando com veemência qualquer sinal de corrupção ou 

outro desvio, buscando a desburocratização, utilizando das ferramentas 

tecnológicas para que o munícipe tenha acesso aos serviços públicos de 

qualidade, além de ser um fiscal da atuação dos agentes públicos, aplicando 

com rigidez os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, dentre outros. A Transparência nada mais é uma 

forma de darmos oportunidade a todos de participarem e colaborarem com a 

administração pública, e será buscada com afinco. 

  Não há mais espaço na gestão pública para grupos privilegiados, 

por essa razão, os cargos de gerenciamento serão ocupados por profissionais 

técnicos. 

   O Plano para a gestão do município é um plano estratégico do PSL 

17, sendo um processo dinâmico e interativo para determinação dos objetivos, 

contendo estratégias e ações para o município.  

   É elaborado por meio de diferentes e complementares técnicas 

administrativas com o total envolvimento dos setores administrativos, 

formalizado para articular políticas federais, estaduais e municipais visando 

produzir resultados no município e gerar qualidade de vida adequada aos seus 

munícipes.  

   É uma forma participativa e contínua de pensar o município no 

presente e no futuro. É uma forma sistemática de gerir as mudanças; um 

processo criativo com base em uma atuação integrada das secretarias, que a 

longo prazo estabelece um sistema contínuo de tomada de decisão centrais e 

diretas que comporta a diminuição das burocracias administrativas, identifica 

o andamento das  ações específicas e formula indicadores de resultado, 

envolvendo os agentes sociais e econômicos locais em todo o processo,  

fazendo assim que as necessidades dos setores auferidos sejam tomadas de 

forma rápida e desburocratizada.  

   O plano estratégico surge como uma ferramenta para enfrentar a 

problemática urbana e possibilitar ações diretas à população, territórios; 

desigualdade, pobreza e informalidade; as infraestruturas urbanas, 

mobilidade; espaço público; competitividade e a nova economia da cidade e 

seu relacionamento com a gestão urbana, gerindo a sustentabilidade em todos 

os setores das secretarias.  

   A partir da construção desta reorganização o Plano Estratégico 

será um processo permanente de desenvolvimento em cada território 

descentralizado. 
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SERVIDORES: 
Diretrizes e metas 

 

 

   É consabido que, para a construção e estabilização do Plano 

Estratégico, é necessário ter uma base estruturada.  

   Assim sendo, temos que começar a qualificar, desenvolver as 

qualidade e habilidades de nossos servidores; propiciando treinamentos de 

reciclagem e aperfeiçoamento em cada área específica de sua atuação, criando 

e implementando programas de reconhecimento de performance. 

   Estabelecer um plano de carreira, privilegiando e reconhecendo a 

atuação do servidor em prol do cidadão.  

   Que o processo de qualificação e capacitação seja permanente, 

colocando à disposição dos servidores cursos ou graduações, tornando o 

trabalho eficiente, impessoal e seguro. 

   Buscar as formas legais de valorização. Propor objetivos a serem 

cumpridos afim do reconhecimento final, reforçando a qualificação e a 

meritocracia, desenvolvendo um plano de carreira permanente, ou seja, a 

correção de metas e caminhos a serem percorridos. Entendemos que a 

valorização do servidor público, em todos os aspectos, trará motivação, 

afastando o sentimento de inconformismo por parte dos estatutários e 

servidores de carreira que qualificados esperam uma oportunidade de 

crescimento. 

   Que os servidores comissionados sejam capacitados e 

conhecedores da área em que atuarão, obedecendo a legislação. Implementar 

ações para que os servidores estatutários reconheçam que os servidores 

eventuais ou comissionados são parte da mesma engrenagem e do mesmo 

objetivo:  colocar à disposição dos munícipes um serviço público de qualidade! 

  Dentre as metas para o servidor público estão: viabilizar a 

realização de convênios junto ao governo Estadual, Federal, Universidades e 

Centros de Capacitação, Cursos Técnicos e de Especialização; um Plano de 

carreira, de cargos e salários valorizando os servidores concursados e suas 

especializações; estabelecer regras rígidas para contratação e alocação de 

servidores com cargos comissionados ou designados. 

   Melhorar o relacionamento munícipe/servidor, buscando a 

profissionalização dos protocolos e atendimentos, com o uso de ferramentas 

tecnológicas e a profissionalização, sempre focando a entrega de um serviço 

público de qualidade. 

   Oferecer equipamentos de proteção individual, de acordo com as 

normas da ABNT e nas leis que regulamentam a segurança do trabalho. 

 

 

SAÚDE: 
Diretrizes e metas: 
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  Estabelecer o serviço de saúde pública como direito incondicional 

do cidadão. Nossa meta para a saúde é o acesso universal, igualitário e 

gratuito a todos os cidadãos, com ênfase também na prevenção, para uma 

melhor qualidade de vida de nossa população. Implantar programas de 

qualidade no atendimento aos pacientes do município; informatizar o cadastro 

de cidadãos usuários do SUS nas unidades de atendimento ambulatorial; 

buscar parcerias aos Centros de Atendimento aos dependentes de álcool e 

drogas das Igrejas, ONGs e entidades sem fins lucrativos para apoio à 

recuperação do dependente, incluindo assistência ao núcleo familiar. 

    A ideia principal do projeto do PSL para as UBS, é que o paciente 

deverá ser atendimento por um médico e após a sua consulta, já ser medicado 

naquele local e sair para sua residência com o medicamento que foi prescrito. 

  Ampliar o fornecimento de consultas, medicamentos, exames e 

transporte para os pacientes, buscando atender todas as necessidades dos 

cidadãos, dentro da própria cidade; exceto os casos excepcionais. 

   Garantir transporte com segurança e qualidade de usuários de 

saúde quando procuram tratamento fora do município. Realização de 

mutirões para aumento do número de cirurgias eletivas, principalmente de 

ortopedia, de campanhas de oftalmologia e outras de acordo com as 

necessidades de nossa população.  

   Expandir os programas de atenção ao idoso, diabéticos, 

hipertensos, os de necessidades especiais e outros.  

   Expansão das farmácias populares para todas as regiões da 

cidade com ampliação do fornecimento de medicação.  

   Fomentar e ampliar o atendimento psicológico, fisioterapêutico e 

fonoaudiólogo aos pacientes do município. 

   Garantir ações de atenção à saúde da população em situação de 

rua. 

   Implementação, nas unidades básicas de saúde, ações de apoio 

aos cuidadores de idosos. 

   Ações de promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

   Dar ênfase aos programas de vacinação infantil e de adulto, com 

políticas públicas de divulgação e convencimento. 

   Tornar nossa frota de veículos e ambulâncias altamente capaz de 

atender qualquer emergência. 

   Reciclagem periódicas dos profissionais atendentes nas redes de 

saúde visando o melhor atendimento direto. 

   Colocar em funcionamento todo e qualquer equipamento já 

existente na saúde e aquisição de novos que necessário for. 

    Criar equipe de manutenção dedicada para serviço de 

manutenção periódicas nas dependências hospitalares. 

   Não há mais condições de atendimento sem um programa 

integrado usando o número do cartão do SUS para o cadastramento, com 

acesso imediato pelo médico ou profissional de saúde aos prontuários, sendo 
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o atendimento pela UBS, PA, UPA ou centro de especialidades, sempre 

observando o sigilo necessário. 

   O aumento de exames médicos realizados no município, 

fomentando e implantando convênios com laboratórios e clínicas. O 

atendimento prioritariamente será nas UBS, Centro de Especialidades e, nos 

casos de urgência e emergência nos PA’s e UPA’s. 

   Buscar a celeridade nos atendimentos de especialidades, 

reduzindo o tempo entre o primeiro atendimento, consulta com especialista, 

exames e retorno. 

   Fazer convênios com o Estado, União para o aumento da oferta 

do atendimento médico, com a construção de novas unidades básicas de 

saúde.  

   Aplicação de um processo transparente e tecnológico na gestão da 

saúde em todas as áreas. 

   Implantar um processo de valorização dos profissionais de saúde; 

aumentar a fiscalização da forma e modo no atendimento médico, pautando a 

relação médico/paciente no respeito, no profissionalismo e na ética. 

   Manutenção dos atendimentos domiciliares dos pacientes 

acamados e/ou impossibilitados de mobilidade, com corpo clinico 

especializados e capacitados; Ampliação do atendimento com agentes 

comunitários, fazendo assim um tratamento preventivo dos munícipes. 

 

 

EDUCAÇÃO:  
Diretrizes e metas: 

 

 

  A Educação do município será pautada pela priorização 

acadêmica, ou seja, caberá aos profissionais da Educação a transmissão do 

conhecimento, o despertar de uma educação inclusiva e acolhedora, sem a 

“doutrinação” de ideologia política. 

  A educação é algo muito importante na visão e nos princípios do 

PSL. A proposta é que os alunos da rede pública de ensino tenham melhores 

condições e estruturas nas salas de aula e nas escolas. Esta estrutura inicia-

se em salas de aulas dignas de receber os alunos, com lousas móveis, data 

show e TVs com internet integrada, para que o(a) professor(a) possa ter toda 

estrutura em desenvolver as aulas a serem aplicadas. 

   O aluno terá uma alimentação de qualidade, com o 

acompanhamento de nutricionistas e um rígido controle do manuseio dos 

produtos que compõe a merenda escolar. Não haverá espaço para o desvio de 

verbas e produtos referentes à merenda escolar. 

   Um controle nutricional e o desenvolvimento de programas e 

ações que incentivem a alimentação saudável. 

   A proposta do PSL é que o aluno tenha à sua disposição, 

programas extracurriculares e programas integrados à cultura e esporte. 
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   As escolas em conjunto com os centros comunitários serão uma 

extensão do aprendizado dos alunos, os quais poderão aprender a tocar 

instrumentos musicais, fazer cursos de teatros e realizar uma atividade física 

com a finalidade esportiva.  

   A criação de cursos profissionalizantes, com aulas de corte e 

costura, tricô, padaria, eletricista, etc.  

   O PSL entende que haverá redução dos custos com uniformes 

escolares e a geração de renda, utilizando as profissionais da cidade, as 

cooperativas e a implementação de convênio com a Penitenciária Feminina 

para que, após a capacitação técnica, possam fabricar os uniformes. 

   A capacitação dos professores e profissionais da educação será 

permanente. A qualidade do ensino depende de professores bem capacitados, 

envolvimento da família na educação, material didático atualizado, devida 

supervisão dos alunos e professores, metodologias de ensino bem 

estruturadas.  

   Haverá aumento no investimento na educação com a ampliação 

de vagas na Educação Infantil e anos iniciais do ensino Fundamental. 

   Construção de novas escolas de Ensino Fundamental nas regiões 

com maior demanda para diminuir o número de alunos por turma, 

aumentando assim a qualidade do ensino e aprendizagem.  

   Viabilizar projetos de intervenção pedagógica para os alunos não 

alfabetizados em cada turno das escolas municipais. 

   Implantar nas escolas municipais aulas de inglês e espanhol e 

curso de libras. 

   Inclusão na grade curricular das escolas municipais, de 

conteúdos ligados ao empreendedorismo, de modo que estudantes obtenham 

informações sobre o mercado de trabalho e desenvolvam capacidade de iniciar 

e gerir negócios. 

Implementar as matérias que impõe noções de Moral e Cívica nos estudantes 

do maternal ao fundamental. 

   Buscar parcerias com instituições renomadas para a capacitação 

dos profissionais na busca da melhoria no que se refere a inclusão dos alunos 

com necessidades especiais.  

   Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais.  

   Construção de um espaço multiuso (auditório) para as reuniões, 

capacitações, palestras da rede municipal de ensino.  

   Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral, 

contra turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte 

articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura.  

  Valorizar os profissionais da educação com a adequação e revisão 

dos planos de cargos e carreira.  

   Melhorar a estrutura física das escolas municipais.  

   Buscar parceria com os Governos Federal e Estadual para a 

implantação e manutenção de uma Escola Técnica.  
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   Apoio a formação de técnicos junto ao SENAI e outras instituições 

congêneres.  

   Disponibilizar material escolar gratuito para os alunos da rede 

municipal de ensino.  

   Garantir o transporte escolar.  

   Fornecer material didático e pedagógico de qualidade.  

   Manter a ajuda de custo para o transporte dos universitários.  

   Criar e manter projetos educacionais para as crianças e 

adolescentes tais como: teatro, dança, música, etc.  

   Ampliar o acervo das bibliotecas escolares, desenvolvimento o 

gosto pela leitura. 

   Implantar e ampliar salas de informática nas escolas municipais.  

   Garantir que todas as escolas disponham de quadras 

poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis.  

   Garantir a aplicação e acompanhar resultados da verba do 

FUNDEB com máxima transparência.  

   Ampliar e descentralizar os cursos supletivo e ensino médio de 

acordo coma demanda do município.  

   Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a 

articulação com a sociedade civil e fortalecendo os conselhos municipais e os 

conselhos escolares.  

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Diretrizes e metas: 

 

 

   Dentre as diretrizes do PSL é a garantia da subvenção às 

entidades que atuam no município com prestação de serviços a sociedade 

como APAE, ADV, dentre outras entidades sem fins lucrativos. 

   Incentivo e participação das associações de bairros 

independentes, igrejas, entidades de benemerência, dentre outras para a 

efetivação do atendimento social pleno. 

   Incentivo e independência a criação e funcionamento dos 

conselhos sociais.  

   Incentivo e independência ao funcionamento do conselho tutelar.  

   Cadastramento e apoio efetivo de pessoas com deficiências físicas, 

econômicas e de saúde nos programas do Governo Federal, Estadual e 

Municipal.  

   Maior atenção ao idoso, deficientes com ênfase na saúde e laser.  

   Construção de creches. 

   Programas de prevenção ao uso de drogas ilícitas. 

   Parcerias e/ou instalação de comunidades terapêuticas voltadas 

a recuperação de dependentes de substâncias toxicas, drogas e bebidas 

alcoólicas. 
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   Promover a orientação, assistência e o acompanhamento familiar, 

através de atendimento individual ou em grupo. 

   Buscar parcerias com o intuito de estender o trabalho de 

prevenção (primária, secundária e terciária), recuperação e reintegração social 

do dependente químico, com entidades que visem objetivos afins. 

 

 

CULTURA: 
Diretrizes e metas: 

 

 

   A manutenção e preservação do patrimônio histórico presente no 

município demanda tombamento, que pode ser do patrimônio histórico 

municipal, estadual e/ou federal.  

    Buscar junto ao Governo Estadual e Federal, entidades e 

empresários, recursos para financiamento de restauração ou recuperação do 

patrimônio histórico. 

   Votorantim é município de interesse turístico. Haverá incentivo e 

programas específicos para a fomentação e desenvolvimento do turismo, 

valorizando os atrativos turísticos, que envolvem desde o bem patrimonial 

histórico, cultural ou natural em si, mas também aspectos de acessibilidade 

e de infraestrutura de serviços adequada ao recebimento de turistas.  

   Criar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de festivais, 

teatro, exposições, manifestações culturais amadoras e profissionais, levando 

aos bairros alternativas de envolvimento cultural. 

   Incremento à cultura apoiando os artistas e artesãos da cidade.  

   Incentivo e apoio as bandas e fanfarras e grupos artísticos do 

município.  

   Incentivar o uso das praças, academias ao ar livre, exercendo o 

munícipe o direito de usufruir dos espaços públicos, o que reduzirá a 

frequência de pessoas de má índole que praticam atividades criminosas. 

  Realização de atividades culturais voltadas à família. 

 

 

EMPREGABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

SÓCIOECONÔMICO REGIONAL: 
Diretrizes e metas: 

 

 

   O município de Votorantim exercerá uma função dinâmica na 

economia regional do sudeste brasileiro evitando o separatismo instalado na 

região e objetivando a criação de um Polo Industrial do Município de 

Votorantim – PIVSP.  

   Cumpre-se notar o cumprimento de estratégias de governo e 

políticas públicas para impactar diretamente na formação do polo, tais como 
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incentivos de créditos fiscais, programas de apoio ao crédito financeiro, a 

implementação do Fundo Constitucional do Sudeste de Votorantim – FCSV, 

para viabilizar os projetos industriais, recursos de créditos a juros baixos 

como do BNDES. 

   Fomentar investimentos públicos em infraestruturas, formando 

parcerias com o setor industrial chamando a atenção e despertando o 

interesse de novos investidores e empresários a se instalarem na região. 

   Elevar a participação industrial no PIB de Votorantim, agregando, 

preferencialmente, indústrias do setor secundário e terciário. 

   Fomentar os pequenos negócios, criando políticas e estratégias 

locais, em sintonia com políticas e estratégias do Estado e do País, como forma 

de contribuir para o desenvolvimento econômico. 

   Promover o desenvolvimento tecnológico, para consolidar o 

Município de Votorantim como polo competitivo de inovação tecnológica e 

centro regional integrado do desenvolvimento sustentável. 

   Criar oportunidades de trabalho e renda, visando a inclusão 

econômica. 

   Racionalizar e regulamentar o sistema de benefícios das 

atividades industriais, comerciais e prestadoras de serviço. 

   Incentivar e valorizar os produtos e empreendimentos locais, 

estimulando o surgimento de novos empresários. 

   Apoiar esforços de reativação das empresas paralisadas ou em 

dificuldades e que apresentem condições de recuperação. 

   Incentivos fiscais tais como redução da alíquota de ISS de 

determinados serviços para atrair novos estabelecimentos comerciais, 

industrias, construção civil e prestadores de serviços no município assim 

como do fortalecimento do próprio setor no município, frente a municípios 

vizinhos e a geração de empregos e a redução de déficit ocupacional. 

   Incentivo à implantação de escolas técnico-profissionais e cursos 

universitários focados na vocação do município; estabelecer convênios de 

cooperação com instituições e entidades nacionais e internacionais nas áreas 

científica, tecnológica, de promoção econômica, gestão empresarial e 

profissionalização de mão de obra; articular-se com entidades representativas 

do setor empresarial visando apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento 

econômico, trabalho e geração de emprego e renda do município; e manter 

intercâmbio com entidades representativas da iniciativa privada e de 

organizações não-governamentais, visando à cooperação técnica, financeira e 

operacional de interesse do município pode ser essencial para que se atraia o 

interesse de novos empreendimentos privados para o município. 

   Desenvolver ações conjuntas com órgãos e entidades públicas e 

privadas, visando atrair novos empreendimentos empresariais, capazes de 

gerar empregos e promover o desenvolvimento do município. 

   Consolidar setores econômicos a partir do fortalecimento de micro 

e pequenas empresas, provendo a inclusão destas nas cadeias produtivas do 

município. 
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   Conceber programas de empreendedorismo (Programas: 

Município empreendedor, inovação e negócios, cidadão empreendedor, jovem 

empreendedor, empreender na cidade, geração de renda para a agricultura 

familiar). 

   Ampliar e estimular o número de empresas abertas e 

formalizadas. 

   Incentivar e fomentar a participação das micro e pequenas 

empresas do município nas compras governamentais. 

   Ampliar a competitividade e a expansão do mercado. 

   Tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. 

   A Legislação Municipal deverá simplificar e a inscrição e baixa de 

empresas nos cadastros municipais, reduzindo as exigências. 

   Incentivo a feira livre e os mercados públicos, nos quais produtos 

locais são comercializados, bem como promoção de exposições, feiras, 

congressos e outros eventos de caráter comercial que fortalecerá atividades 

econômicas locais divulgando produtos, construindo intercâmbios e 

contribuindo para aumentar a oferta de emprego e renda.  

   Fomento de iniciativas no campo das micros-finanças, com oferta 

de crédito para empreendedores que não têm acesso ao sistema financeiro 

tradicional (banco do povo ou de instituições semelhantes voltadas ao crédito 

dos pequenos empreendedores, acompanhadas de medidas de capacitação, 

assistência técnica e incentivo ao associativismo). 

   Acesso à tecnologia. 

   Fomentar parcerias e acordos com universidades, centros de 

pesquisa e unidades de extensão rural para desenvolver programas de uso da 

tecnologia. 

   Acesso à capacitação de recursos humanos e ao 

empreendedorismo. 

   A capacitação e qualificação ocorre também por meio de cursos 

patrocinados pelo Município com o objetivo de formar pessoas aptas para o 

trabalho. Votorantim tem uma gama de profissionais em diversos ramos de 

atividade que perdem oportunidades de crescimento por falta de capacitação 

e qualificação. Haverá firme investimento com o propósito de aumentar a 

renda desses profissionais e o consequente desenvolvimento, que, certamente, 

contribuirá com a melhoria da arrecadação do município. 

 

 

HABITAÇÃO: 
Diretrizes e metas: 

 

 

   Buscar junto Companhia Estadual de Habitação e Ministério das 

Cidades os recursos para reduzir a demanda habitacional do município. 

   Incentivar a melhoria das condições de habitação no município, 

com a redução da alíquota do ISS de materiais de construção ou a concessão 
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de incentivo fiscal a pessoas físicas ou jurídicas que promoverem ou 

patrocinarem a recuperação externa e a conservação de imóveis em 

determinada área ou região do município, por meio de certificados que 

poderão ser utilizados no pagamento do IPTU. 

   Aplicar o Plano de Habitação de Interesse Social que é 

instrumento normativo e estratégico da política de habitação municipal, 

reduzindo o déficit habitacional, promovendo a regularização fundiária 

urbana e a ocupação justa e sustentável do território urbano. 

   Integrar as ações em habitação com as políticas urbanas, sociais 

e ambientais, incluindo acesso a equipamentos sociais e de infraestrutura 

urbana. 

   Criar ou consolidar programas, projetos ou ações que viabilizem 

a ocupação habitacional e efetiva implementação das ZEIS (Zona Especial de 

Interesse Social). 

   Coibir ocupações por assentamentos habitacionais irregulares em 

áreas adequadas, aplicando os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 

e no Plano Diretor do Município. 

   Estimular a diversidade de soluções arquitetônicas e urbanísticas 

nos projetos habitacionais, estabelecendo procedimentos de aprovação 

específicos para os empreendimentos habitacionais de interesse social. 

   Estimular e desenvolver tecnologias de projeto, construção e 

manutenção dos empreendimentos habitacionais voltados para o 

desenvolvimento sustentável, conservação de água e energia, reciclagem de 

resíduos sólidos e valorização das áreas verdes e de lazer. 

 

 

ESPORTES: 
Diretrizes e metas: 

 

 

   Incentivar a prática esportiva e a atividade física para munícipes 

de diversas faixas etárias, o que previne doenças e garante melhor qualidade 

de vida. 

   Disponibilizar profissionais de educação física e/ou 

fisioterapeutas para orientação à prática esportiva, prevenindo lesões e 

incentivando o alcance de bons resultados em termos de saúde. 

   Fazer convênios com as entidades desportivas, academias, clubes 

e demais instituições, ampliando a oferta da prática de esportes e a atividade 

física. 

   Dar manutenção e criar pistas de caminhadas. 

   Fazer parcerias com associações de moradores e entidades 

esportivas, academias para a criação de políticas públicas  

   Reativar a atividade de bicicross. 

   Incentivar os esportes de aventura como Motocross, mountain 

bike, escalada, etc. 
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   Revalidar o calendário de eventos esportivos em todas as 

modalidades. 

   Apoiar e incentivar campeonato intermunicipal em várias 

modalidades. 

   Apoiar e incentivar os clubes amadores do município a fim de 

profissionalização. 

   Integrar os complexos esportivos da cidade. 

   Tornar parceiros da prefeitura as escolinhas de práticas 

esportivas nas diversas modalidades. 

   Construir novas quadras e ginásios de práticas esportivas assim 

como academias públicas (ao ar livre). 

   Criar polo esportivo para futuras miniolimpíadas e formação de 

novos atletas e desenvolvimento de professores e técnicos. 

 

 

INFRAESTRUTURA: 
Diretrizes e metas: 

 

 

   O Plano Diretor regulamenta o planejamento e ordenamento do 

município, com o objetivo de mostrar como as áreas da cidade devem ser 

utilizadas e se a infraestrutura pública (escolas, bibliotecas, ruas e vias, 

policiamento, saneamento de água e esgoto, e transporte público), devem ser 

expandidas melhoradas ou criadas.  

   Define as áreas que podem ser adensadas, com edifícios de maior 

altura, as áreas que devem permanecer com média ou baixa densidade e 

aquelas áreas que não devem ser urbanizadas, tais como as áreas de 

preservação permanente e áreas de risco. 

   O Plano Diretor tem, como objetivo principal, fazer com que a 

propriedade urbana cumpra sua função social, entendida como o atendimento 

do interesse coletivo em primeiro lugar, em detrimento do interesse individual 

ou de grupos específicos da sociedade. O alvo de um Plano Diretor é fazer a 

vida urbana mais confortável, aproveitável, segura, além de fornecer um 

terreno propício ao crescimento econômico da cidade. 

   Por isso, uma das primeiras ações do PSL será a adequação e/ou 

alteração do atual Plano Diretor, de acordo com a realidade do município, 

dando diretrizes uma cidade ordenada. Uma alteração no Plano Diretor requer 

o envolvimento da sociedade, de profissionais da arquitetura urbana, do meio 

ambiente, dos conceitos de infraestruturas, mobilidade, transporte, etc. 

   Buscar convênios com outros entes da federação (União e Estado) 

ou por meio da obtenção de operações de crédito, empréstimos junto aos 

bancos públicos, bancos de desenvolvimento e bancos de fomento 

internacionais. 

   As políticas de infraestrutura urbana seja para implantação, seja 

para a própria manutenção, em sua maioria, demandam o dispêndio de 
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recursos orçamentários e financeiros relevantes por parte dos municípios, 

recursos estes que são insuficientes para suprir a demanda exigida, por isso, 

usaremos todos os meios lícitos para a consecução de um programa de 

zeladoria, manutenção, construção, adequação e reformas, principalmente 

nos bairros periféricos, trazendo melhoria na qualidade de vida desses 

munícipes. 

Fortalecimento da AGERV. 

   Gestão junto à concessionária de água e esgoto para o 

atendimento de 100% do tratamento e fornecimento de água potável e 100% 

do tratamento do esgoto urbano. 

   Aumento efetivo da limpeza pública no recolhimento de lixo, 

varrição e capinas e lotes vagos.  

   Reurbanização, arborização e manutenção de ruas e espaços 

públicos.  

   Criar programa de ações de coleta seletiva, incentivando a 

reciclagem do lixo de toda a cidade, inclusive o lixo industrial. 

   Informatização de todo o sistema da prefeitura integrando todas 

as unidades e facilitando o acesso ao cidadão.  

   Fomentar as PPP,s e as parcerias e contrapartidas. 

   Fazer gestão junto aos deputados e senadores, bem como o 

Ministério das Cidades para a obtenção de verbas e recursos específicos para 

a infraestrutura. 

   Aplicar a nova legislação para o saneamento básico. 

   Ampliar a regularização fundiária e das construções irregulares, 

dando ao cidadão oportunidade e meios para que os imóveis construídos em 

áreas inadequadas possam ser regularizados, após minucioso estudo. 

   Observar com rigor a lei de impacto ambiental e social para a 

aprovação de projetos. 

   Implantação de meios de transporte sustentáveis, limpos e 

saudáveis: a realização de um estudo de viabilidade e possível implantação de 

ciclovias ou ciclo-faixas no município é uma resposta da prefeitura a 

demandas da população por novos espaços de lazer, além de estimular o 

transporte limpo e saudável. 

   Implantação e gestão de serviços de transporte coletivo, de acordo 

com a nova realidade brasileira com relação ao transporte público. 

   Ampliar a fiscalização do transporte público colocado à disposição 

dos munícipes, buscando o aumento da oferta e a estrita observância aos 

horários e condições dos coletivos. 

   Implementar um transporte coletivo eficiente, realizando estudos 

de origem e destino, que demonstrem efetivamente a movimentação de 

pessoas e veículos diariamente, para que a população do município seja 

atendida adequadamente e com conforto. 

   Melhoria nas condições das vias, modernização dos pontos de 

ônibus e ampliação de mini terminais com infraestrutura adequada para o 

conforto dos usuários. 



Página 14 de 16 
 

   Buscar na legislação formas de incentivo aos taxistas, inclusive 

com relação aos tributos, dada a situação atual da categoria. 

 

 

MEIO AMBIENTE: 
Diretrizes e metas: 

 

 

   Como forma de modernizar e fortalecer a gestão ambiental e 

implementação da política municipal de meio ambiente e bem-estar social, 

nossa missão será a de promover a adoção dos princípios e estratégias para o 

conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso coerente 

dos recursos naturais, a inclusão do desenvolvimento sustentável na 

formação de políticas públicas de forma participativa e democrática. 

   O abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

manejo dos resíduos sólidos devem ser providos de forma universal à 

população, e a rede pluvial à população urbana, observada a adequação à 

saúde pública e à proteção do meio ambiente, e de forma articulada com as 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à 

pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde 

e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. 

   Ampliar a rede pluvial por meio de recursos próprios, convênios, 

parceria pública privada, verbas do Estado e da União, gestão junto ao 

Ministério das Cidades para a obtenção de recursos especialmente para a 

ampliação das redes para escoamento de águas pluviais, visto que Votorantim 

sofre com as chuvas fortes em razão da sua própria geografia. 

   A destinação dos sólidos é um problema para as cidades 

brasileiras. Votorantim terá uma gestão moderna para o aterro sanitário, 

inclusive com uso de ferramentas tecnológicas e de acordo com as normas 

ambientais e as instruções dos órgãos de fiscalização. 

   Ampliar a coleta seletiva de lixo, proporcionando a preservação 

ambiental e facilitação da triagem dos resíduos sólidos, que agridem o meio 

ambiente. 

   Equipar os veículos de coleta do lixo à realidade atual, utilizando 

equipamentos modernos, inclusive fornecer os EPIs (equipamento de proteção 

individual) aos colaboradores. 

   Parceria para a consecução do projeto Biogás (gás produzido na 

fase de gaseificação do processo de digestão – degradação anaeróbica da 

matéria orgânica). 

   Fomentar por meio de parcerias público-privadas investimento na 

geração de energia uso de energia renovável, para que o município possa 

usufruir da venda do excedente da energia elétrica produzida e da 

comercialização dos créditos de carbono. 

    Incentivo às cooperativas de reciclagem. 
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    Projeto para limpeza periódica e desassoreamento do leito do rio, 

por meio de convênio com o Estado, fazendo gestões junto à Prefeitura de 

Sorocaba e dos municípios da bacia do Sorocaba, minimizando risco de 

enchentes. 

   Parceria e diálogo entre prefeituras da região, conselhos, 

fornecedores e fabricantes de agrotóxicos voltados para a lavoura, 

promovendo cursos de orientação com relação à aplicação, manejo, segurança 

pessoal e proteção ambiental em todas as regiões do município. 

   Implantação do Programa de Gestão das Águas. 

   Garantir a perenidade de nossas nascentes e o abastecimento de 

água da cidade, bem como a recuperação de áreas degradadas, com o 

reflorestamento de topo de morro e recomposição de matas ciliares. 

   Incentivar a produção no viveiro de mudas com árvores nativas 

da região. 

   Projetos de saneamento básico das áreas rurais com a construção 

de fossas sépticas e sanitários, através de recursos específicos do Governo 

Federal, Estadual e Entidades não Governamentais, com objetivo de 

despoluição das águas. 

  Implantação do Programa de Limpeza e Reflorestamento das 

Margens do rio no perímetro urbano. 

   Sistematização da parceria com organismos ambientais, 

nacionais e internacionais para informação e assessoria em projetos de 

recuperação do meio ambiente. 

    Criação do Programa “Sociedade Sustentável” com programas 

educacionais voltado para reeducação do consumo e a preservação ambiental, 

por meio de campanhas educativas, seminários, fóruns, debates e workshops 

visando a melhoria da qualidade de vida. 

   Projeto contra a poluição sonora.  

   Apoio e participação do CODEMA. 

 

 

SEGURANÇA: 
Diretrizes e metas: 

 

   De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança 

pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. É 

uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e 

municipal, exercida para a proteção das pessoas e do patrimônio, bem como 

a preservação da ordem pública. 

  Estratégias e ações para a redução dos índices de criminalidade. 

   Guarda Municipal 24 horas. 

   Funcionamento do Disk GM 24 horas. 

   Criar um nº disque denúncia para ações locais de combate ao 

crime organizado como tráfico de drogas, roubo, receptação, etc. 

   Modernização e Aparelhamento da Guarda Municipal. 
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   Ações de prevenção com a Guarda Municipal. 

   Operações Lei Seca. 

   Integração da Guarda Municipal com outras forças de segurança 

pública. 

     Implantar uma política de segurança pública integrada e 

articulada com as demais políticas públicas do Estado de São Paulo.  

    Reuniões e palestras com estudantes sobre convivência segura e 

cidadã. 

      Questionar e cobrar junto aos governos federais e estaduais 

melhorias no atendimento a Segurança da população. 

    Convênio com a Polícia Militar e Polícia Civil. 

   Apoio ao Corpo de Bombeiros.  

    Apoio ao Conselho Tutelar com objetivo de coibir a pratica de atos 

ilícitos praticados por menores.  

    Criar o Disk Conselho Tutelar 24 horas. 

   Ampliar o monitoramento eletrônico no município com câmeras 

de vigilância monitoradas pela Guarda Municipal e, se necessário, por agentes 

públicos com capacitação. 

   Estabelecer um programa de bairro pacificado com postos 

avançados da Guarda Municipal. 

   Criar a ciclo ronda, através de rondas periódicas da guarda 

municipal auxiliando a vigilância noturna e diurna da cidade. 

    Estabelecer rondas e abordagens ostensivas nos ônibus coletivos 

municipais em horário de pico. 

    Fortalecer o órgão municipal de trânsito para desenvolvimento 

das atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de 

trânsito e controle e análise de estatística, não somente nas áreas urbanas, 

mas nas estradas municipais. 

    Ampliar a sinalização, fiscalização e educação de trânsito. 

    

 

"Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, 

seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. 

defenda os direitos dos pobres e dos necessitados". 

Provérbios de Salomão: 31:8-9. 

 

Votorantim, setembro de 2020. 

 

  

 


