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1. DIRETRIZES E DIAGNÓSTICOS  

 

Agrupamos nossas propostas em três eixos: Economia Criativa, 

Sustentabilidade e Identidade e Pertencimento.  Esses eixos reúnem e 

articulam as ações a seguir que propomos para uma gestão eficiente e 

dinâmica do município.  

A combinação e sincronização das dimensões econômica, social, 

cultural, ambiental, político institucional e físico-territorial agrupadas em eixos, 

asseguram uma visão estratégica e articulada.  

O objetivo dessa metodologia é agrupar as ações que têm interface 

entre si, otimizando e articulando estas ações, instituindo um sistema de 

avaliação e auditoria interna das políticas públicas que levem em conta a 

eficiência dos serviços oferecidos e que direcionem as prioridades do governo 

municipal.  

Uma das ações que propomos é a de instituir o programa “Eu 

pertenço”, o qual os moradores terão o desafio de gerar mais possibilidades 

econômicas dentro da cidade, minimizando, por exemplo, a utilização de 

centros comerciais das cidades vizinhas. Com isso, consolidar a identidade e 

sentimento de pertencimento dos munícipes, além de promover um 

atendimento humanizado e a melhoria contínua e exponencial da qualidade 

dos serviços básicos municipais (como a saúde, educação, emprego e 

moradia) bem como proporcionar diálogo e interatividade constante entre as 

secretarias em um único planejamento.  

Outra ação é a de implementar o projeto “Nós cuidamos uns dos 

outros” o qual visa as adaptações e ações efetivas necessárias no combate ao 

Covid-19 e demais patologias que por falta de planejamento em prevenção, 

agravam a qualidade de vida dos munícipes.   

 

Missão: Desenvolver um município economicamente forte e 

socialmente justo, oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos. 

 



 

Visão: Ter como pilares para o Plano de Governo a renovação com 

integridade, respeito e transparência, a fim de construirmos um hábito de 

pertencimento social. 

Valores: Ter como valores a competitividade econômica, inclusão 

social, sustentabilidade, transparência e tecnologia, profissionalização e 

inovação da gestão pública.   

  



 

SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE PARA TODOS 

O objetivo desse programa é desenvolver políticas públicas na área da 

saúde capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantir atenção 

integral à saúde da população e fazer avançar o processo de construção do 

Sistema Municipal de Saúde, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS). São premissas desse programa: 

⎯ Revisar o Plano Municipal de Saúde; 

⎯ Ampliar a saúde preventiva para pessoas de todas as idades, 

através de implementação de programas de qualidade de vida, atividades 

físicas e melhoria nas condições sociais, utilizando os espaços urbanos 

disponíveis; 

⎯ Criar um sistema informatizado de gestão para agendamento e 

acompanhamento de consultas, solicitação e resultados de exames e 

distribuição de remédios; 

⎯ Ampliar o quadro de médicos de especialidades; 

⎯ Promover a participação dos profissionais da saúde na gestão do 

sistema proposto; 

⎯ Instituir o programa de reabilitação para pessoas com deficiência, 

por meio de hidroterapia, fisioterapia, terapia, atendimento médico, 

odontológico, psicológico, entre outros, fomentando o aumento dos fundos 

municipais para ampliar esse atendimento através do terceiro setor; 

⎯ Ampliar o atendimento, manter e preservar as unidades de saúde 

e os hospitais; 

⎯ Instituir uma ouvidoria e criar um aplicativo de celular gratuito 

para a participação popular na gestão da saúde pública municipal; 

⎯ Instituir a Farmácia Popular nas unidades de pronto-atendimento 

e nos postos de saúde;  

⎯ Aperfeiçoar o Programa Social da Família, com implementação 

de políticas de atendimento humanizado; 

⎯ Criar o programa que visa à atenção ao desenvolvimento 

saudável das crianças, promovendo políticas educacionais para nutrição 



 

adequada, prática de exercícios e orientação psicossocial para pais, 

educadores e educandos; 

⎯ Instituir um plano de educação em saúde e prevenção de 

doenças; 

⎯  Criar e apoiar comissões de educação continuada e permanente, 

em espaços escolares com uma abordagem lúdica; 

⎯ Proporcionar acessibilidade para deficientes físicos, oferecendo 

suporte de mobilidade urbana de qualidade; 

⎯ Oferecer apoio ao envelhecimento saudável, reforçando a 

necessidade de cumprimento dos protocolos médicos relacionados ao check-

up periódico. Todo o idoso terá seu prontuário de saúde acessível pela internet; 

a possibilidade de agendamento online de consultas e exames, além de alerta 

para realização desses procedimentos; 

⎯ Instituir o programa “Central do Idoso”, com a participação de 

especialistas voltados para a população de terceira idade. Além de rediscutir 

as políticas públicas para melhorar e garantir direitos dos idosos; 

⎯ Adotar todas as Políticas Públicas e esforços para que a cidade 

obtenha da Organização Mundial de Saúde (OMS), o título de “Cidade Amiga 

do Idoso” com compromissos do Poder Público nas áreas de saúde, 

desenvolvimento humano, inclusão social, segurança, mobilidade urbana, 

pesquisas acadêmicas, envolvendo ainda a sociedade civil e o setor privado 

estabelecido no município; 

⎯ Implementar o “Programa Municipal de Atenção à Saúde 

Ocupacional do Servidor” fortalecendo e adequando a atuação do Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMIT);  

⎯ Disponibilizar para a população assistência médica e 

odontológica, ambulatorial, hospitalar, de pronto-atendimento e 

especialidades, bem como laboratorial e radiológica, além de outros meios de 

diagnósticos e procedimentos curativos; 

⎯ Incentivar e apoiar ainda mais a medicina domiciliar; 

⎯ Reestruturar o setor de Zoonoses; 

 



 

JUVENTUDE, PRIMEIRO EMPREGO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

⎯ Incentivar com políticas públicas a mobilidade territorial para a 

juventude de periferia;  

⎯ Implementar o Conselho Deliberativo de Juventude, para 

promover atividades com consciência e recursos para os jovens do município;  

⎯ Reativar os espaços de juventude em parceria com as secretarias 

de Governo, Educação, Cultura, Cidadania e Esporte, promovendo no tempo 

livre monitorado, cursos profissionalizantes; além de estabelecer convênio 

público-privado para o primeiro emprego, projetos de nutrição familiar e 

acompanhamento técnico multidisciplinar para os participantes;  

⎯ Criar centro de apoio à juventude, incentivando a 

profissionalização de jovens e adolescentes e a qualificação gratuita em 

instituições do terceiro setor para fazer a ponte com as empresas;  

⎯ Criação de projetos de incentivo fiscal para empresas que se 

comprometerem com a Juventude da cidade;  

⎯ Dialogar e criar rede de apoio da juventude, com escolas, 

famílias, instituições sem fins lucrativos, casas-lares, polícia militar etc;  

⎯ Criar o programa de acompanhamento para os jovens de casas-

lares, os quais, em muitos casos saem do atendimento sem um preparo 

profissional e sem nenhum acompanhamento socioeducativo apropriado;  

⎯ Reavaliar a Semana Municipal de Juventude e potencializar tal 

projeto para disseminar os programas a serem criados;  

  



 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 

 

A educação deve estar integrada à realidade e à vocação do Município, 

garantindo o acesso gratuito ao ensino obrigatório e promovendo a inclusão 

como fator de desenvolvimento social e econômico. Dessa forma, será 

compromisso da nossa gestão: 

 

⎯ Criar a Comissão de Prevenção e Adaptação para o retorno 

efetivo das aulas seguindo as orientações dos órgãos nacionais e 

internacionais referente ao protocolo sanitário da pandemia da Covid-19; 

⎯ Garantir a igualdade de condições para acesso e permanência 

na escola e universalização do atendimento da educação básica; estender o 

atendimento gratuito em creches e pré-escolas à demanda zero em quatro 

anos e assegurar o ingresso, permanência e conclusão com sucesso a todas 

as crianças; 

⎯ Implementar a escola de tempo integral a partir dos 3º anos do 

Ensino Fundamental com arte-educação, esportes, informática, línguas, 

cidadania, sustentabilidade e empreendedorismo criativo; 

⎯ Implementar o programa “Tecnologia para todos”, de forma a 

proporcionar  laboratórios de informática em todas as unidades escolares, com 

aulas de raciocínio lógico e inicialização a robótica; 

⎯ Ampliar os cursos técnicos através de convênio com o Centro 

Paula Souza; 

⎯ Instituir o programa “Alfabetização 100%” a fim de erradicar o 

analfabetismo; 

⎯ Instituir uma comissão de reavaliação e adaptação/acessibilidade 

para a educação inclusiva; 



 

⎯ Promover fóruns e conferências na cidade para debater sobre a 

efetividade da educação especial, podendo atualizar as leis orgânicas 

municipais com base no estatuto da pessoa com deficiência e com as 

necessidades locais; 

⎯ Fortalecimento da educação inclusiva com capacitação e 

aumento de contratação de auxiliares de educação para não sobrecarregar os 

professores; 

⎯ Instituir o programa de “Valorização continuada dos profissionais 

da educação”, com base na meritocracia, dessa forma poder promover ações 

para educadores e todos os profissionais das unidades escolares, assim 

contribuindo em sua formação e em sua participação escolar; 

⎯ Implementar a Creche noturna na região central- sendo o 

funcionamento até às 22 horas; 

⎯ Implementar em conjunto a Secretaria de Saúde e a Secretaria 

de Cidadania e Geração de Renda o “Plano Municipal de Nutrição” que visa 

regulamentar a gestão dos alimentos na rede pública de ensino bem como na 

criação do banco de alimentos para auxiliar as famílias de baixa renda sendo 

o controle e a distribuição de responsabilidade da Comissão Municipal de 

Assistência Social; 

⎯ Implementar o programa “Esporte é Vida” nas unidades 

escolares, com o foco na inicialização do esporte e com o incentivo ao esporte 

olímpico; 

⎯ Ampliar e regulamentar a parceria com as instituições de ensino 

públicas e privadas para aumentar os atendimentos no ensino integral com a 

participação de alunos que precisam cumprir estágio obrigatório; 

⎯ Implementar o programa “Cuidando de quem cuida”, voltado aos 

professores e aos profissionais da educação. Sendo o foco promover um olhar 

mais humano para os professores, auxiliares e colaboradores das escolas 

municipais; 

⎯ Implementar o “Cartão Educação”, para atualização de dados e 

um melhor controle econômico para : 

➢ Ampliar o transporte escolar para os alunos da zona rural;  



 

➢ Otimizar o acesso a creches e maternais, nos bairros com maior 

déficit de vagas, através da construção de novas unidades; 

➢ Programar um plano de manutenção para os equipamentos da 

rede de educação.  

 

 

MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO 

⎯ Implantar e desenvolver políticas públicas de preservação 

ambiental, desenvolvimento sustentável e melhoria na qualidade de vida dos 

moradores de nossa cidade. Políticas baseadas na prevalência do interesse 

público, no meio ambiente como bem de uso comum e na participação da 

sociedade, observando o caráter de transversalidade e integração com as 

áreas de educação, saúde, saneamento, desenvolvimento, infraestrutura, 

serviços públicos, esportes, cultura e lazer; 

⎯ Implementar um programa de Educação Ambiental, utilizando as 

estruturas que a cidade já possui, como escolas, áreas verdes, parques etc; 

⎯ Fortalecer o sistema municipal de meio ambiente; 

⎯ Revisar o Plano Diretor Ambiental do município e caso 

necessário criar o Código Ambiental do Município; 

⎯ Instalar uma horta comunitária em cada bairro que disponha de 

área ociosa; 

⎯ Propor o Programa “Mata Ciliar” para recuperação e proteção dos 

recursos hídricos, no que tange a reutilização, o aproveitamento, o 

armazenamento etc; 

⎯ Revitalizar praças, parques e espaços públicos com cuidados 

paisagísticos e ambientais; 

⎯ Revitalizar pistas de caminhada e de ciclismo no centro e nos 

bairros; 

⎯ Criar o Selo Ambiental para empresas e comércios que adotarem 

práticas socioambientais; 



 

⎯ implementar um projeto de viabilização de mudança do cemitério 

municipal. trabalhando na proposta o local apropriado consentido através de 

estudos e relatório de impacto ambiental; 

⎯ Implementar o Crematório municipal para minimizar o problema 

sanitário da área do cemitério; 

⎯ Adequar o atual aterro sanitário, melhorando as condições para 

triagem de material reciclável; 

⎯ Propor a profissionalização com cooperativas de famílias que 

utilizam o aterro municipal como fonte de renda;  

⎯ Implantar a coleta seletiva em toda a cidade (atualmente, é 

recolhido aproximadamente 10% do volume reciclável municipal);  

⎯ Estudar as áreas de expansão e buscar as melhorias para 

escoamento de chorume e outros produtos tóxicos criados; 

⎯ Utilizar entulhos de aterro de inertes para fazer agregados para 

construção civil;  

⎯ Implementar um plano de “Arborização Urbana”; 

⎯ Inventariar todas as árvores do perímetro urbano de Votorantim, 

criando um sistema inovador de podas e cortes de árvores necessários para a 

segurança da população (como o contato com redes elétricas e o perigo de 

queda); 

⎯ Criar zoneamento de áreas a serem recuperadas com árvores 

frutíferas para fauna e flora; 

⎯ Proteger as Áreas de Mananciais - Estudo e proteção das 

nascentes e rios do Município, mantendo assim uma continuidade de melhoria 

quanto à diminuição da poluição, proteção da água, fauna, flora e melhoria no 

microclima da nossa cidade; 

⎯ Monitorar e Recuperar Parques e áreas verdes - Monitoramento 

e recuperação nos parques e áreas verdes de Votorantim, adequando a flora 

(nativa) e disponibilização desses locais à população para melhoria na 

qualidade de vida municipal. Foco principal para Parque do Matão e Cachoeira 

da Chave; 



 

⎯ Implementar a qualificação necessária no município para poder 

utilizar o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP); Selo 

verde azul; 

⎯ Ampliar e inovar o desenvolvimento do “Viveiro Municipal” - com 

o foco em diminuir os custos de aquisição de mudas, promover a melhoria das 

áreas verdes e informatizar o controle de estoque.  

⎯ Implementar uma coordenação dos Processos de Poda e 

Fiscalização 

⎯ Inovar nos processos burocráticos de fiscalização, multas e 

serviços da secretaria, agilizando o processo para atender ao munícipe; 

⎯ Instituir “mutirões de ajuste de propriedades”; 

⎯ Criar mutirões para adequação de pró-rural (CAR e tacs) 

agilizando o processo e simplificando, além de auxiliar os proprietários 

tecnicamente, visando diminuir inadimplências; 

⎯ Criar ferramentas de diálogos e plano de ação com a integração 

de todas as secretarias em eventos que possam valorizar e sensibilizar a 

população no cuidado com o meio ambiente; 

⎯ Elaborar e planejar uma política municipal de gestão e 

saneamento ambiental; 

⎯ Controlar o descarte de resíduos sólidos industriais, hospitalares 

e domésticos;  

⎯ Revisar a gestão da secretaria municipal de saneamento; 

⎯ Implementar campanhas de proteção ao meio ambiente; 

⎯ Mobilizar a iniciativa privada e a sociedade civil para a 

recuperação de áreas degradadas e nascentes; 

⎯ Estimular um modelo agroecológico de produção rural no 

município; 

⎯ Fomentar circuitos agroecológicos com a geração de produtos 

para o agro turismo; 

⎯ Facilitar o acesso a licenciamento junto aos órgãos responsáveis.  

 

 



 

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INCLUSÃO 

⎯ Regulamentar o funcionamento e a prestação de contas dos 

conselhos municipais;  

⎯ Implementar novas políticas e programas que possibilitem a 

inclusão social e econômica de todo cidadão, o fortalecimento da família, a 

proteção à criança e à mulher vítimas da violência doméstica e de abuso 

sexual. 

⎯ Criar quatro Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS); 

⎯ Instalar novas unidades do Programa de Amparo ao Menor 

(Proame); 

⎯ Promover cursos de qualificação profissional para jovens e 

desempregados; 

⎯ Promover Curso Pré-Vestibular gratuito; 

⎯ Organizar cooperativas para prestação de serviços; 

⎯ Instituir a Política Municipal de Direitos Humanos, considerando 

as diretrizes contidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem da 

Organização das Nações Unidas (ONU);  

⎯ Revisar o Plano Municipal de Assistência Social, ajustando-o 

corretamente ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), fazendo cumprir 

todos os seus dispositivos e descentralizando suas atividades e melhorando a 

qualidade dos serviços; 

⎯ Criar programas de referência da pessoa em situação de risco; 

⎯ Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; 



 

⎯ Planejar ações de assistência social tendo como centro a família, 

a comunidade e a religião como parceiras na construção de uma sociedade 

comprometida com o bem comum; 

⎯ Tornar efetivos os Centros de Referência Especializados da 

Assistência Social (CREAS); 

⎯ Revisar o CAD (Cadastro Único para inserção nos Programas 

Sociais) e a aplicação de suas normas; 

⎯ Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, 

Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a 

prevenção e a atenção à família; 

⎯ Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas 

as formas de violência familiar, abuso, maus tratos e exploração sexual; 

⎯ Desenvolver projetos contra violência e abuso da diversidade 

sexual e de gênero; 

⎯ Criar um plano de apoio e de qualificação para os asilos e 

instituições sociais e filantrópicas;  

⎯ Reativar o Restaurante Popular; 

⎯ Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços 

existentes, com oferta de serviços e atividades de convivência, incluindo 

atendimento específico aos que estão em situação de vulnerabilidade;  

⎯ Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização 

familiar quanto às suas necessidades e direitos. Promover orientações sobre 

saúde e atividades físicas para o idoso;  

⎯ Garantir apoio psicológico nas escolas; 

⎯ Intervir para congregar os segmentos que cuidam dos 

vulneráveis;  



 

⎯ Instituir um cadastro único para acompanhamento de pessoas 

auxiliadas pelos órgãos de assistência;  

 

CADA VEZ MAIS CULTURA E TURISMO 

⎯ Promover a valorização da identidade cultural da cidade e da 

região, com a gestão democrática da produção cultural e participação 

autônoma dos produtores culturais com apoio do poder público; 

⎯ Garantir um calendário anual para os eventos e festivais culturais; 

⎯ Reavaliar o ensino e aplicação da vivência e o ensino técnico 

musical; 

⎯ Ampliar o projeto de ensino musical da cidade;  

⎯ Reavaliar as condições do teatro municipal da cidade e facilitar a 

utilização do mesmo para as demandas das escolas, coletivos, grupos 

musicais, eventos em modo geral;  

⎯ Construir a Casa do Caipira com Núcleo de Violeiros, Espaço 

Cultural Caipira, culinária tropeira e apresentações culturais; 

⎯ Criar a Casa do Rock (espaço para as bandas); 

⎯ Criar o Programa de resgate e conservação do patrimônio 

histórico; 

⎯ Proporcionar Feira de artesanato com atividades artísticas; 

⎯ Criar a Casa do Artesão para exposição e venda dos trabalhos; 

⎯ Reavaliar a Lei de Incentivo à Cultura (Linc) Municipal; 

⎯ Regulamentar o Fundo Municipal de Cultura e do conselho de 

cultura; 

⎯ Criar o Centro Municipal de Pesquisa Histórica; 

⎯ Fortalecer Oficinas Culturais nos bairros; 

⎯ Oferecer apoio material e financeiro às apresentações de grupos 

artísticos e culturais;  

⎯ Incentivar políticas públicas de incentivo fiscal;  



 

⎯ Incentivar o estudo da cultura local, identificando a identidade da 

cultura do município; 

⎯ Planejar e realizar atividades culturais; 

⎯ Valorizar as manifestações culturais que expressam a 

diversidade, o patrimônio e os recursos naturais; 

⎯ Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e na 

cidade; 

⎯ Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e 

artísticos locais; 

⎯ Promover eventos culturais de interesse coletivo; 

⎯ Identificar os movimentos culturais e artísticos na comunidade; 

⎯ Identificar imóveis de valor histórico no município e promover sua 

conservação;  

⎯ Regularizar a região como ponto turístico e mapear todas as 

opções de lazer que a cidade possui;  

⎯ Promover a cultura de forma coletiva e com suas especificidades 

locais para valorizar os artistas e os espaços culturais bem como turísticos; 

⎯ Regularizar e qualificar as instituições, empresas e 

microempreendedores que prestam serviços na área cultural da cidade sejam 

elas educacionais, de eventos e de produção musical e audiovisual. 

 

MORADIA, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS: DIREITO DE TODOS 

⎯ Propor a reurbanização ou recuperação ambiental de todas as 

áreas públicas ocupadas; 

⎯ Zerar a demanda habitacional para famílias de baixa renda; 



 

⎯ Revisão do Plano Municipal da Habitação; 

⎯ Regularização dos loteamentos implantados em desacordo com 

a Lei; 

⎯ Melhorar a gestão e sinalização do trânsito na cidade (mobilidade 

urbana).  

⎯ Ampliar o número de vagas de trânsito na cidade; 

⎯ Reorganizar os pontos de ônibus humanizando o uso do 

transporte coletivo; 

⎯ Construir e incentivar calçadas cidadãs; 

⎯ Revisar o Plano Diretor Urbano; 

⎯ Rever e programar políticas de negociação de dívidas; 

⎯ Recuperar estradas vicinais; 

⎯ Exercer o controle e a fiscalização dos serviços de sua 

competência, concedidos, permitidos ou terceirizados pelo Município;  

⎯ Manter o serviço de iluminação pública; 

⎯ Prestar assessoria e auxiliar na elaboração e executar a política 

habitacional do Município; 

⎯ Interligar a Av. Jaziel de Azeredo Ribeiro (Zona Industrial - Vila 

Garcia) a Raposo Tavares pela rua José Celeste; 

⎯ Captar recursos federais para realizar melhorias em conjuntos 

habitacionais; 

⎯ Reabrir inscrições para os interessados no “Programa Minha 

Casa Minha Vida”; 



 

⎯ Dar cumprimento ao que preceitua o Plano Municipal de 

Habitação; 

⎯ Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e 

operação do trânsito, a fim de promover prioritariamente a segurança e a 

fluidez; 

⎯ Implantar semáforos para pedestres, semáforos sonoros, faixas 

de pedestres elevadas e gradil direcionador de pedestres nos locais de grande 

circulação de usuários; 

⎯ Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à 

mudança comportamental e redução de acidentes, mortos e feridos em vias 

públicas; 

 

ATENÇÃO AOS ANIMAIS 

⎯ Reativar o Centro de Controle de Zoonose (CCZ); 

⎯ Criar centros de castração humanitária aos animais; 

⎯ Retirar das vias públicas animais de grande porte abandonados; 

⎯ Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e 

recolhidos; 

⎯ Promover campanhas de conscientização sobre o respeito à vida 

dos animais; campanhas de doações e vacinas. 

 

ESPORTE E LAZER: SAÚDE DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE 

Entendemos que a construção da cidadania passa pela valorização do 

esporte e lazer como alicerce de políticas públicas voltadas para a educação, 

saúde, cultura, ação social e segurança pública. 



 

O esporte e o lazer aproximam e mobilizam as pessoas de maneira 

permanente, além de proporcionar realização pessoal e bem estar físico e 

mental.  

⎯ Reavaliar a utilização dos espaços esportivos na cidade;  

⎯ Rever, em caso de depredação, ações socioeducativas para que 

os locais possam ser bem cuidados pelos próprios munícipes;  

⎯ Implantar Centros de Convivência para 3ª Idade nos bairros; 

⎯ Implantar escolas de esportes com monitores para os bairros; 

⎯ Realizar convênios com os clubes de futebol para investimentos 

nas categorias de base; 

⎯ Implantar pista de bicicross para torneios oficiais; 

⎯ Apoiar esportes radicais, como Willing, Skate e outros; 

⎯ Implantar o programa “Academia de Ginástica”; 

⎯ Incentivar todas as modalidades esportivas. 

⎯ Planejar, coordenar e executar atividades relativas à política de 

esportes e lazer do Município, além de outras atividades correlatas;  

⎯ Promover e divulgar o esporte e o lazer em seus vários aspectos; 

⎯ Promover intercâmbio de informações com instituições 

esportivas, propondo e estabelecendo programas de atuação conjunta de 

interesse para o Município; 

⎯ Implantar mecanismos que permitam a preservação e o 

aperfeiçoamento de práticas esportivas no Município;  

⎯ Apoiar, no que incumbe, os programas de integração e 

valorização de menores, adolescentes, deficientes físicos e idosos, 

desenvolvidos pelo Município;  

⎯ Prestar orientação técnica a todas as secretarias municipais 

sobre os seus programas esportivos;  



 

⎯ Manter e administrar os Centros Esportivos e Recreativos, 

Centros comunitários, CRAS e proteção básica, Centros de Lazer e Praças de 

Esportes, promovendo neles atividades esportivas e recreativas;  

⎯ Promover eventos esportivos locais, regionais, nacionais e 

internacionais, quando de interesse do Município, bem como de programas 

esportivos e de lazer de âmbito local, voltados à população em geral; 

⎯ Se houver disponibilidade financeira e possibilidade de parceria, 

reativar as manhãs de lazer nos bairros e a ginástica olímpica; 

⎯ Aprimorar a Copa Infantil de Futebol oferecendo aos participantes 

da segunda fase em diante, cultura, turismo e história da nossa cidade; 

⎯ Promover e organizar os jogos escolares; 

⎯ Oferecer atividades físicas as unidades do PROAME; 

⎯ Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham 

expertise e possibilidades de: 

➢ Promover orientações sobre saúde e atividades físicas. 

➢ Divulgar os locais turísticos da região.  

⎯ Implementar política de incentivo fiscal a projetos de incentivo ao 

esporte;  

 

VALORIZAÇÃO DA MULHER 

As mulheres são as que mais sofrem com a situação de 

vulnerabilidade social, pois historicamente sempre foram colocadas em 

condição de subordinação e desigualdade com os homens. Muitas se 

submetem a dupla jornada de trabalho tendo, além da atividade econômica, 

que administrar e cuidar das tarefas domésticas e muitas vezes recebendo 

salários menores que os pagos aos homens. Com isso, nossos objetivos são: 

⎯ Criar o Centro de Especialidade da Saúde da Mulher; 



 

⎯ Implantar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher; 

⎯ Desenvolver programas de assistência, estrutura e planejamento 

familiar; 

⎯ Promover programas de capacitação profissional específicos 

para mulheres; 

⎯ Incentivar a criação de geração de renda; 

⎯ Criar o Programa de atendimento e acolhimento à mulher vítima 

de violência; 

⎯ Inserir o programa de segurança “Botão do Pânico”; 

⎯ Fortalecer o Conselho da Condição Feminina. 

  

  



 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA 

ATRAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS 

Queremos o Governo Municipal como gestor político da economia, 

implantando uma estratégia de desenvolvimento local e regional, como muitas 

regiões de vários países vêm reorganizando suas economias. 

Trata-se de uma nova estratégia de desenvolvimento que reforça 

atividades produtivas de pequena escala, apoia a articulação de cadeias 

produtivas e estruturação de novas atividades produtivas, interligando 

mercados regionais. 

Mas, queremos que o desenvolvimento econômico seja promotor da 

cidadania e elevação do padrão e da qualidade de vida da população, 

garantindo oportunidades de emprego e renda básica. 

Propomos a implementação das seguintes ações: 

⎯ Implementar Políticas Públicas de atração de novas indústrias; 

⎯ Apoiar a articulação de cadeias produtivas locais e regionais; 

⎯ Propor a criação de consórcios regionais de desenvolvimento; 

⎯ Viabilizar um centro tecnológico para ser incubadora de novas 

empresas e incentivar o primeiro emprego;  

⎯ Implantar programas de incentivos fiscais às pequenas e micros 

empresas; 

⎯ Implantar programa de desburocratização municipal facilitando a 

abertura e atividades contábeis. 

⎯ Montar programa de apoio à agricultura, com equipe de implementação 

de soluções, conveniada à Universidade; 

⎯ Estimular a montagem da cooperativa das produções rurais, oferecendo 

cursos como educação financeira, empreendedorismo, análise do solo, 

planejamento agrícola etc; 

⎯ Criar o banco de alimentos para atender projetos sociais cadastrados 

em conselhos municipais. 



 

COMÉRCIO FORTE 

Entendemos que o comércio deve ser cada vez mais fortalecido, 

atingindo a demanda da população e esta possa ser atendida em todas as 

suas necessidades no comércio local, passando a consumir em nosso 

município, fortalecendo nossa economia e gerando receitas que serão 

reinvestidas na própria cidade. 

Para o fortalecimento do comércio, propomos:  

⎯ Criar bolsões de estacionamento; 

⎯ Apoiar as campanhas de consumo no comércio local, ajudando o 

pequeno comerciante de bairro; 

⎯ Implantar programa de desburocratização municipal facilitando a 

abertura e atividades contábeis, com redução de taxas; 

⎯ Reduzir impostos e taxas para as atividades de autônomos, 

pequenos comerciantes e feirantes. 

  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 

O turismo tem ocupado um lugar de destaque na economia. Apontado 

como uma atividade dinâmica e promissora, tornou-se tema obrigatório nas 

agendas governamentais. Atualmente, o turismo é tido como uma das 

principais atividades econômicas mundiais. 

Para o desenvolvimento do turismo apresentamos as seguintes 

propostas:  

⎯ Implementar o Programa Municipal de Ecoturismo; 

⎯ Criação de roteiros e programas de turismo histórico e cultural; 

⎯ Incluir Votorantim no circuito turístico regional; 

⎯ Fazer parceria com a iniciativa privada para investimento na 

infraestrutura turística; 



 

⎯ Praticar uma gestão inovadora e descentralizada a qual utilize 

preceitos do planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade 

Inteligente; 

⎯ Incentivar e desenvolver o comércio local; 

⎯ Estimular a formação de associações e empresas associativas 

de produção de bens ou serviços; 

⎯ Propor e desenvolver parcerias com IFES, SEBRAE, SEST, 

SENAT, SINE etc; 

⎯ Estimular o desenvolvimento regional (comércio, agroturismo, 

rotas ecológicas, produtos ecológicos); 

⎯ Realizar eventos que promovam o município e potencialidades; 

⎯ Criar selos ecológicos para produtos e empresas sustentáveis.  

  

TRÂNSITO ORGANIZADO E BONS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Com a modernização do Sistema Viário, agora queremos otimizar 

ainda mais o trânsito da cidade, promover o replanejamento do trânsito e a 

modernização da sinalização viária. 

Queremos aprimorar os serviços de transporte público com novos 

horários e novas linhas de ônibus, garantindo, também, a acessibilidade. 

Tudo isso para garantir o direito de ir e vir do cidadão com eficiência, 

rapidez e conforto. 

Propomos a implementação das seguintes ações: 

⎯ Realizar novo planejamento das linhas e horários de ônibus para melhor 

atender a população dos bairros; 

⎯ Criar vias alternativas para trânsito de transporte de cargas; 

⎯ Realizar nova sinalização de trânsito; 

⎯ Instalar equipamentos de acessibilidade em todo o transporte público; 

⎯ Revisar as leis que regulam a atividade dos táxis e ubers; 

⎯ Promover campanhas de educação no trânsito; 



 

⎯ Adequar a cidade visando garantir a acessibilidade; 

⎯ Colocar mais ônibus em circulação; 

⎯ Promover melhorias e renovação de pontos de ônibus; 

⎯ Instalar catracas com maior espaço para facilitar a entrada de pessoas 

obesas e gestantes; 

⎯ Revitalizar ciclovias; 

⎯ Reavaliar a utilização ferroviária para melhoria do fluxo de transporte da 

cidade em parceria com as cidades vizinhas. 

 

MAIS SEGURANÇA PARA O CIDADÃO  

A segurança é, por excelência, um serviço público de competência 

eminentemente estadual. Porém, o município é a parte mais visível do poder 

público, o que faz com que seja cobrado pela população em relação à 

segurança. 

Os municípios têm feito parcerias com o Estado no sentido de fornecer 

equipamentos, estruturas e funcionários, porém sem participar da gestão dos 

recursos e das políticas de segurança pública. 

Entendemos que o município, em parceria com as autoridades 

estaduais, deve formular uma Política Municipal de Segurança Pública 

baseada em ações sociais e econômicas que possam mitigar as causas e 

efeitos da violência urbana e desenvolver ações diretas no combate à violência 

e defesa dos cidadãos. 

Nesse sentido, nos propomos às seguintes ações:  

⎯ Desenvolver o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa 

Social (com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil); 

⎯ Recompor a Guarda Municipal; 

⎯ Construir portais nas principais vias de acesso à cidade, com 

monitoramento e instalações para as polícias Civil e Militar e Guarda Municipal; 

⎯ Monitorar a cidade com câmeras nas principais vias e praças. 



 

⎯ Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as 

demais instituições de segurança existentes no município; 

⎯ Comprometer-se com o programa de apoio ao dependente 

químico, ampliando as iniciativas já existentes; 

⎯ Atuar com rigor no cumprimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, coibindo a venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos 

para menores de 18 anos; 

⎯ Desenvolver política de segurança preventiva nos bairros e 

centros comerciais; 

⎯ Monitorar os acessos ao nosso município, com a central na 

guarda municipal; 

⎯ Valorizar os agentes municipais; 

⎯ No Conselho de Segurança Municipal, integrar representantes 

das diversas organizações e instituições existentes no município.  

  



 

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E COLABORATIVA 

GESTÃO ADMINISTRATIVA ÉTICA E EFICIENTE 

Queremos uma administração capacitada a prestar serviços de qualidade 

e desenvolver boas políticas sociais, fortalecendo um novo modelo de gestão 

e gerenciamento da administração pública, propiciando o exercício efetivo da 

gestão ética e eficiente, com democracia, participação e controle social. Tendo 

no cidadão e na cidadã o foco central de sua atividade e a garantia da ética no 

trato das questões públicas. 

Queremos a modernização administrativa e gerencial dos serviços 

públicos, com os objetivos fundamentais de agilizar processos para tornar mais 

eficientes e eficazes as rotinas e serviços de responsabilidade do município, 

metas que implicam na adoção de novas técnicas de gestão, investimentos em 

informatização, reciclagem e atualização da administração fiscal e tributária e 

processo continuado de formação e qualificação de servidores, tendo estes 

como partícipes da gestão pública. 

Queremos o uso intensivo dos meios e tecnologia de informação e 

comunicação para implementar modelos de gestão eficientes e democráticos, 

facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, garantindo a 

transparência, o controle social e o estabelecimento de uma Política de 

Comunicação e Informação sobre as ações do Governo Municipal, incluindo a 

relação com os órgãos de imprensa. 

Queremos a execução das políticas públicas de maneira integrada e 

articulada, onde cada secretaria seja um órgão executor incorporado ao Plano 

de Governo, não atuando de maneira autônoma e desarticulada, mas sim 

otimizando as ações governamentais. 

Entendemos que, para atingir nossos objetivos, devemos focar cinco 

aspectos importantes da Administração: 

 1.     MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 



 

⎯ Criar o Programa de Modernização Administrativa e Tributária; 

⎯ Implantar o Centro Cívico; 

⎯ Informatizar totalmente a Prefeitura com novos sistemas e novos 

equipamentos; 

⎯ Desenvolver um Sistema de Gestão Integrada e Implantação do 

GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; 

⎯ Modernizar a comunicação interna (fluxo de documentos, 

telefonia, correio eletrônico); 

⎯ Modernizar da frota de máquinas e veículos; 

⎯ Realizar um programa de desburocratização; 

⎯ Criar a Intranet para a comunicação interna na Prefeitura. 

 

2. COMUNICAÇÃO 

 

⎯ Reestruturar a Secretaria de Comunicação para ser instrumento 

de transparência aos atos governamentais; 

⎯ Reformular o Jornal do Município como veículo de comunicação 

do Poder Público com a sociedade; 

⎯ Criar a Sala da Imprensa para atendimento aos profissionais da 

mídia. 

  

3. TRIBUTOS, RECEITAS E GASTOS PÚBLICOS 

⎯ Revisar a Legislação Tributária; 

⎯ Estabelecer o Programa de Redução Progressiva do IPTU; 

⎯ Disponibilizar na Internet todos os gastos públicos. 

   

4. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  



 

⎯ Criar a Central de Atendimento ao Cidadão para solicitações, 

sugestões e reclamações; 

⎯ Implantar a Ouvidoria e a Corregedoria; 

⎯ Proporcionar emissão de boletos, 2ªs vias de contas e 

pagamentos através da internet. 

 

5. VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 

⎯ Proporcionar cursos de qualificação profissional e 

desenvolvimento pessoal; 

⎯ Revisar o Plano de Carreira; 

⎯ Garantir convênios médicos; 

⎯ Construir refeitórios para alimentação dos servidores com 

fornecimento de refeição; 

⎯ Estimular a criação de um clube de campo para funcionários e 

familiares; 

⎯ Desenvolver um Programa Habitacional destinado aos servidores 

públicos municipais; 

⎯ Dialogar permanentemente com o Sindicato da categoria; 

⎯ Melhorar os locais de trabalho com equipamentos e mobiliários 

adequados; 

⎯ Estabelecer convênio com farmácias através de sistema de 

cartões magnéticos; 

⎯ Estabelecer um Plano de ambiente de trabalho para concessão 

de novos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade; 

⎯ Incorporar média de horas extras e adicionais ao 13º salário e 

férias. 

  



 

DEMOCRACIA SE FAZ COM PARTICIPAÇÃO 

  

Queremos ampliar os mecanismos de democracia direta e 

participativa, aumentando a participação popular e da sociedade civil na 

elaboração de políticas públicas de interesse do município. 

É necessário ampliar a participação democrática, fazendo com que as 

forças sociais se apresentem à cena política do município, principalmente os 

grupos sociais em luta contra a exclusão social e pelo resgate da cidadania. 

Queremos aprofundar as formas de democracia participativa que, 

numa relação com a democracia representativa, pode estabelecer novas 

formas de institucionalidade democrática. 

Trata-se de criar espaços de deliberação pública e instâncias, onde as 

classes e os grupos sociais possam intervir ativamente no governo, em seus 

orçamentos e na elaboração de políticas públicas. 

Vamos implantar mecanismos permanentes de consulta, diálogo e 

participação popular nos processos de tomada de decisões através: 

⎯ Da coordenadoria de Participação Popular; 

⎯ Do fortalecimento dos Conselhos Municipais existentes e criação 

de novos conselhos nas áreas em que ainda não existam; 

⎯ Da realização de conferências municipais para discussão das 

políticas públicas nas diversas áreas da administração: educação, saúde, meio 

ambiente, urbanismo, esporte, cultura etc; 

⎯ Da realização de audiências públicas para discussão de 

problemas e temas importantes para o município; 

⎯ Da presença do prefeito nos bairros, acompanhado de 

secretários, diretores e chefes de seção, para atender a população; 

⎯ Da valorização e mais participação das associações de 

moradores de todos os bairros. 

 



 

COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 

⎯ Coordenar os processos de comunicação; 

⎯ Gerenciar processos de comunicação institucional, interna e 

externa; 

⎯ Apresentar e dar publicidade às realizações da prefeitura; 

⎯ Criar propostas de marketing e divulgação das potencialidades 

do município; 

⎯ Executar a publicidade da Administração Direta e Indireta; 

⎯ Criar um Serviço de protocolo para atendimento às necessidades 

da população; 

⎯ FINANÇAS;  

⎯ Viabilizar a realização de convênios junto ao governo 

Federal/Estadual e Universidades e outros municípios;  

⎯ Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os 

investimentos em nosso município; 

⎯ Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e 

monitoramento permanentes dos órgãos da administração pública municipal.  

 

CONTROLE INTERNO 

 

⎯ Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias 

estratégicas e controle interno, dentre outras práticas; 

⎯ Orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão 

orçamentária financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vistas 

a regular e racionalizar a utilização dos recursos e bens públicos; 

⎯ Publicitar e dar transparência aos contratos de serviços 

terceirizados;  

⎯ Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e 

propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da 

execução das despesas e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial no âmbito da administração e também da 

implementação e da arrecadação das receitas orçadas.  



 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  

 

⎯ Desenvolver atividades de consultoria e assessoramento 

jurídicos; 

⎯ Representar o Município judicial e extrajudicialmente, recebendo 

as citações, intimações e notificações judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou 

ao Município;  

⎯ Elaborar defesas e prestar informações ao Ministério Público e 

ao Tribunal de Contas do Estado; 

⎯ Defender em juízo os interesses da Administração; 

⎯ Dar celeridade aos processos e procedimentos otimizando os 

prazos e demandas.  

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

⎯ Simplificar métodos e ações que visem à agilidade e 

transparência da informação pública, construindo um relacionamento 

duradouro e confiável entre governo e cidadãos; 

⎯ Planejar e promover capacitação de usuários;  

⎯ Desenvolver novos sistemas (programas), e manter os sistemas 

existentes na prefeitura, inclusive Web Site; 

⎯ Garantir a funcionalidade dos equipamentos de modo a oferecer 

atendimento e suporte operacional aos seus usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organograma e organização das secretarias:  
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