
 

  

 

  



 

  

 

APRESENTAÇÃO 

Neste documento está a apresentação das nossas propostas para tornar Votorantim uma 

cidade mais eficiente e com mais oportunidades. Essas propostas são resultado de um trabalho de 

vários talentos, de profissionais experientes nas mais diversas áreas, entre eles: servidores públicos 

municipais, pessoas da iniciativa privada e moradores de Votorantim, que têm o desejo de ver a cidade 

mais próspera e organizada. Esse plano feito a várias mãos que ora submetemos à análise de todos os 

votorantinenses, constitui as principais diretrizes do nosso Plano de Governo para os próximos quatro 

anos.   

Durante o período de doze meses, vários grupos temáticos se reuniram para traçar um 

diagnóstico da situação atual e apresentar diretrizes para Votorantim, sempre orientado pela ideia de 

que é preciso desenvolver um projeto inovador, baseado no conceito de cidade inteligente, humana, 

inclusiva e sustentável, dentro da realidade financeira do município.  

Todas as diretrizes propostas estão dentro da realidade social, administrativa e urbana de 

Votorantim, pois a elaboração das metas foi priorizada ouvindo diversos atores que participam 

efetivamente do dia a dia da cidade e fazem uso dos serviços públicos oferecidos, sempre na busca por 

melhores soluções e maior qualidade de vida. Os direcionamentos desse plano baseiam nas 

potencialidades, oportunidades e desafios, e isso certamente colocará Votorantim em uma condição 

privilegiada, tornando-se uma cidade mais competitiva, mais inclusiva e melhor para se viver.  

  Trazer Votorantim para o século XXI é o grande desafio desse plano de metas, modernizando o 

sistema público e inovando nos serviços, sempre com foco nas pessoas, pois o objetivo maior de um 

governo deve ser o de tornar a cidade mais afetiva e humana, dando oportunidade a todos que nela 

habitam.  

De maneira geral, o presente plano tem como pilares a valorização do servidor público, através 

da sua capacitação e atualização; o uso da tecnologia para otimizar e racionalizar processos e 

procedimentos, criando uma cidade inteligente; gestão austera e responsável, primando pela 

moralidade, coibindo e corrigindo abusos.  

 Votorantim é uma terra de muitos encantos, a cidade que amamos e que possui um grande 

potencial de riquezas naturais e de talentos. Devolver o respeito aos votorantinenses e desenvolver uma 

cidade para todos é o nosso grande objetivo. Deixo aqui o meu compromisso de trabalho com 

Votorantim, que com a ajuda de todos certamente resultará em progresso e bem-estar àqueles que 

acalentam a esperança de viver dias melhores. Fé no Futuro Votorantim!  

Muito obrigada! 

FABÍOLA ALVES  

 



 

  

 

VISÃO GERAL 

A projeção para a cidade de Votorantim nos próximos anos deve levar em consideração o 

cenário atual do país e a economia local. Partindo dessa premissa, nessa proposta estão contempladas 

ações de desenvolvimento econômico local, uma vez que a cidade precisa fortalecer a sua economia e 

gerar mais oportunidades de emprego e renda para a sua população, deixando nossa cidade mais 

competitiva, além de estimular o empreendedorismo, startups e outras iniciativas de economia criativa.  

Votorantim é uma cidade com grandes possibilidades possui um vasto potencial turístico a ser 

explorado e encontra-se a 100 quilômetros da capital de São Paulo, localizando-se em um dos principais 

eixos industriais do estado, próximo a vias de acesso como as rodovias Castelo Branco (SP-280), Raposo 

Tavares (SP-270) e Santos Dumont (SP-75). É cortado pela rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-79), 

que liga o município ao litoral sul do estado, e pela rodovia João Leme dos Santos (SP-264), que vai até 

Salto de Pirapora. Essa localização é de grande importância para o município no que diz respeito ao 

crescimento econômico.  

Com relação à economia do município, conforme dados fornecidos pelo Seade (2017), 

Votorantim tem como valor adicionado a participação dos setores da seguinte forma: o setor de serviços 

representa 75,75% e a indústria 24,21%, enquanto o setor agropecuário representa apenas 0,04%. Os 

empregos na indústria representam 25,90%, enquanto os outros setores somam 74,10%.  

Essa pesquisa demonstra o perfil da cidade, que deve estimular o empreendedorismo, a 

economia criativa e se beneficiar da sua localização para atrair novos investimentos. Com uma política 

bem definida, a cidade pode tornar-se mais competitiva, ganhando destaque na região metropolitana e 

fortalecendo a sua economia local.  

A cidade de Votorantim possui um grande potencial natural e vários equipamentos urbanos que 

podem ser mais bem aproveitados. Para que todo esse potencial possa ser explorado é necessário 

integrar todas as ações do município, reorganizando a estrutura administrativa para integrar os setores 

da administração e todos os planos de metas do município, como o Plano Diretor e o Plano de 

Mobilidade Urbana, que juntamente com o Plano de Diretor de Tecnologia irão alavancar o 

desenvolvimento da cidade, fazendo com que Votorantim torne-se uma cidade inteligente, sustentável, 

inclusiva e acolhedora. 

 Para auxiliar nesse processo de tornar Votorantim uma cidade mais atrativa e tecnológica, foi 

realizado diagnóstico sobre a situação da gestão municipal, da estrutura existente, levando em conta a 

estrutura atual e suas particularidades econômicas e territoriais, a legislação existente no município, 

sugerindo e planejando ações futuras no intuito de modernizar e otimizar a gestão municipal. 

 

 



 

  

 

VOTORANTIM: CIDADE INTELIGENTE 

VALORES E DIRETRIZES 

Para nortear as diretrizes para Votorantim foram adotados como metas 

municipais os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são um conjunto de 

medidas e metas elaborado no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) para 

promover um melhor desenvolvimento da sociedade. 

Sendo a sustentabilidade uma das Metas do Milênio, nesse Plano de Governo 

esse conceito ganha destaque, e deve ser uma diretriz presente em todas as áreas 

municipais, e nos diversos programas propostos. A integração entre os setores 

também se traduz em uma das importantes metas desse plano.  

A transparência pública também está priorizada entre as metas desse plano, 

destacando-se a criação de uma corregedoria para fiscalizar os contratos da 

administração municipal e dar mais transparência ao processo, além de melhorar o 

acesso aos cidadãos a informações referentes aos gastos públicos.  

Tornar Votorantim uma cidade mais inclusiva para todos é meta desse plano de 

governo. As ações propostas nas diversas secretarias contemplam os direitos das 

minorias, a inclusão das pessoas com necessidades especiais, mais oportunidades a 

pessoas em vulnerabilidade, para transformar Votorantim em uma cidade com mais 

oportunidades aos seus munícipes.  

O conceito de cidade inteligente também será aplicado em todas as secretarias 

municipais e a Secretaria de Planejamento deverá desenvolver um Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação para organizar todo o processo de transformação de 

Votorantim em uma cidade digital. Deve-se destacar que qualquer tecnologia ou 

melhoria só terá significado se fizer algum sentido para aqueles que irão usufruir desse 

benefício, não se pode deixar de lado o sentimento dos cidadãos com relação à cidade, 

pois a implantação de qualquer tecnologia deve ter como meta principal cidades 

inclusivas, eficientes, humanas e afetivas.  

 

 



 

  

 

O uso de tecnologias também se faz necessário para modernizar o sistema de 

gestão, objetivando a eficiência do Poder Público, aliado à tecnologia, para que o 

município ocupe lugar de destaque como uma cidade dinâmica, eficiente e produtiva, 

sem esquecer do mais importante indicador de uma cidade inteligente: as pessoas e 

seus sentimentos com relação à cidade. 

Certamente essa proposta colocará Votorantim em posição de destaque na 

região metropolitana de Sorocaba, resgatando o orgulho do votorantinense, que terá 

nessa cidade serviços eficientes, infraestrutura para sua qualidade de vida e 

oportunidades de emprego, cultura, educação e lazer. 

A cidade que idealizamos deve ser construída com a participação de todos e 

esse plano contempla as principais diretrizes para que o votorantinense resgate a sua 

autoestima e possa olhar novamente para o futuro com esperança e dignidade. 

 

1- EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIGITAL  

A educação é uma das áreas essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. 

Partindo da competência do munícipio como responsável pela educação básica, 

entendemos que devemos desenvolver projetos que, principalmente, ampliem as 

experiências educativas das crianças, mas também que estimulem a oferta de cursos 

profissionalizantes para jovens e adultos.  

 Criar o Portal do Aluno para a rede básica de ensino. Através desse Portal, pais, 

alunos e docentes terão um canal de comunicação, interação e informação. 

Entre as informações disponibilizadas, estará o acesso ao cardápio da merenda 

escolar, agenda da escola, links de transparência, entre outros, além do acesso 

direto com a Secretaria de Educação.  

 

 

 

 

 



 

  

 

Ainda dentro dessa proposta, está o “Programa de Integração Didático-Digital”, 

que promove novas experiências aos educadores e gestores, para que possam 

utilizá-las no ambiente escolar, bem como proporcionar a sua utilização fora do 

ambiente escolar, estimulando o estudo autônomo pelo aluno; 

 Promover a oferta de cursos de capacitação, inclusive em ambientes virtuais; 

 Implantar Programa de suporte pedagógico para docentes, onde os professores 

podem interagir com a rede e elaborar projetos próprios; 

 Viabilizar a criação de um centro de mídias e ensino híbrido; 

 Criar o programa “Caminho Seguro”, projeto que visa auxiliar a mobilidade, 

segurança e bem-estar de educadores e alunos, garantindo que os trajetos até as 

unidades escolares estejam adequados às normas de acessibilidade, trânsito e 

infraestrutura, promovendo melhorias de acordo com a necessidade de cada 

trajeto;  

 Proporcionar a opção de realização de matrícula e acompanhamento dos pais de 

forma atualizada por meio digital; 

 Implantar o “Centro de Formação e Aprimoramento Profissional” para formação 

e capacitação multidisciplinar, abrangendo todos os profissionais da área da 

educação; 

 Viabilizar parcerias para ampliar a oferta de cursos de capacitação a todos os 

profissionais do Quadro do Magistério; 

 Proporcionar atendimento integrado para alunos com necessidades especiais e 

dificuldades de aprendizagem com a Secretaria de Saúde;  

 Oferecer atividades extracurriculares no contraturno para alunos da rede 

municipal; 

 Ampliar e revitalizar o “Programa de Amparo ao Menor – PROAME”, através da 

criação de novas unidades e aprimoramento do sistema hoje existente;  

 Fortalecer as parcerias e interlocução entre as secretarias municipais;  

 Criar políticas de incentivo de participação das famílias nas escolas; 

 

 



 

  

 

 Criar indicadores municipais de gestão que apontem necessidades e deem 

devolutiva para todos os envolvidos e população; 

 Proporcionar a modernização da educação, através da interação e uso de 

tecnologias para os alunos como o uso de tablets, softwares específicos e demais 

instrumentos digitais;  

 Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes;   

 Melhorar a infraestrutura escolar com modernização da rede física, com 

implantação de novas unidades, reformas e adequação das unidades que 

necessitarem de maiores intervenções estruturais de acessibilidade e segurança, 

de acordo com a legislação vigente; 

 Implantar o programa “Minha terra tem encantos”, proporcionando aos alunos 

visitas guiadas aos pontos turísticos da cidade;  

 Construir novos prédios com infraestrutura adequada que viabilize o território do 

brincar da Educação Infantil, para atender a demanda crescente das creches e 

pré-escolas, para que não haja superlotação impactando diretamente na 

qualidade da Educação Infantil; 

 Criar o programa municipal visando maior conscientização e inclusão social das 

crianças portadoras de necessidades especiais, suas famílias, seus cuidadores, 

colegas e demais profissionais envolvidos; 

 Ampliar o número de vagas em Educação Especial no Sistema Municipal de 

Ensino; 

 Ampliar as matrículas de crianças com deficiência nas escolas convencionais;  

 Aumentar a oferta de vagas para crianças com deficiência nas escolas especiais; 

 Manter a universalização do acesso ao Ensino Fundamental e ampliar o 

número de Jovens e Adultos matriculados no Sistema de Educação; 

 Elaborar políticas que visem o melhoramento do nível de escolaridade da 

população; 

 

 

 



 

  

 

 Promover as escolas municipais como espaços abertos de conhecimento e 

irradiação da vida da comunidade em todos os seus aspectos, ampliando a 

diversidade das ações e o tempo de utilização das mesmas. 

 Viabilização de Curso Preparatório Pré-vestibular municipal. 

 

2- SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM VOTORANTIM: CIDADE 

INTELIGENTE 

Compete ao Município os atendimentos de saúde de baixa e média complexidade, 

se revestindo de fundamental importância investir na atenção básica de saúde e 

estimular a informatização, para que Votorantim amplie a oferta de saúde e bem-estar 

aos seus moradores. Desta forma, propomos as seguintes soluções: 

 Através de um sistema interno, informatizar a gestão da SESA de forma que 

contemple todas as informações dos setores e andamento de processos, 

garantindo maior agilidade no atendimento aos usuários; 

 Implantar o prontuário eletrônico do paciente compatível com o e-SUS PEC, que 

deverá conter todas as informações do paciente, como exames, consultas e 

todas as demais informações pertinentes ao seu atendimento;  

 Implementar um novo modelo de gestão, bem como adotar indicadores 

municipais com foco em resultados, visando fortalecer a gestão do sistema 

municipal e a satisfação dos usuários; 

 Modernizar o sistema de ouvidoria da saúde, facilitando a comunicação da 

secretaria com os munícipes; 

 Modernizar e otimizar o sistema de distribuição de medicamentos e insumos, 

otimizando o consumo e evitando desperdícios; 

 Integrar o sistema UPA – UBS permitindo que o paciente que foi atendido na 

Unidade de Pronto Atendimento seja encaminhando conforme determinação 

médica para ser atendido como prioridade na rede de especialidades;  

 

 



 

  

 

 Disponibilizar aplicativo para envio de informações sobre agendamento de 

consultas e exames, cuidados em saúde, resultados de exames e como utilizar o 

sistema de saúde; 

 Modernizar o sistema de marcação de consultas e atendimento aos pacientes, 

oferecendo outros canais de comunicação; 

 Criar Núcleos de Saúde para atendimento em atenção primária e realização de 

atendimentos de média complexidade, com a implantação de matriciamento em 

especialidades que possuem maior demanda, com isso agilizando os casos 

menos complexos que podem ser atendidos nas UBSs; 

 Promover capacitação continuada aos profissionais da saúde; 

 Viabilizar a oferta de cursos para a população, como por exemplo Curso de 

Cuidadores, Educação e Hábitos Saudáveis, em parcerias com universidades e 

outras instituições de ensino; 

 Implantar o programa “Cuidando em Casa”, ampliando a oferta de atendimento 

multiprofissional e orientando as famílias como proceder para realizar 

atendimento domiciliar de idosos acamados, humanizando o cuidado de doentes 

terminais; 

 Reorganização da Rede de Urgência e Emergência para facilitar a logística de 

atendimento, com ampliação dos leitos de clínica médica; 

 Revisar o Plano de Trabalho do Hospital Municipal de Votorantim, ampliando 

serviços de média complexidade à população, incluindo cirurgias ortopédicas e 

oftalmológicas;  

 Reestruturar as equipes do “Programa Melhor em Casa”, ampliando a oferta de 

atendimento com qualidade; 

 Melhorar os indicadores de saúde referentes à Cobertura Vacinal; 

 Criação de UBSs com horário especial para facilitar o atendimento aos 

trabalhadores; 

 Reformular a central de regularização de vagas no município para organização 

dos fluxos internos e externos de agendamento;  

 



 

  

 

 Criar programa municipal específico para o adolescente, visando a melhoria do 

acesso da população nessa faixa etária aos serviços de saúde, em parceria com a 

Secretaria Estadual de Educação; 

 Implantar trabalho de Combate às Drogas em conjunto com as Secretarias de 

Cidadania, Educação e Segurança;  

 Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e os Conselhos Locais de Saúde; 

 Ampliar e reorganizar o Ambulatório da Saúde da Mulher e da Criança; 

 Ampliar a oferta de atendimento à mulher, com realização de campanhas que 

permitam ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde; 

 Expandir a rede de cuidados de atenção à gestação, ao parto e ao puerpério, de 

forma hierarquizada e humanizada; 

 Intensificar campanhas de prevenção à saúde e orientação à população;  

 Promover mutirões da saúde sempre que necessário para agilizar atendimentos, 

quando houver demanda reprimida; 

 Ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos eletivos de média 

complexidade, reduzindo a demanda reprimida e as morbidades cirúrgicas; 

 Ampliar os serviços do “Programa Médico da Família”;  

 Ampliar as equipes de Atenção Primária em todas as Unidades Básicas de Saúde, 

implementando as ações de prevenção e promoção de saúde, priorizando as 

regiões com população de maior risco social; 

 Ampliar os serviços do Núcleo de Geriatria, com a implantação de equipe 

multiprofissional, para melhor atendimento da população idosa; 

 Adesão do município aos programas dos governos estadual e federal para 

aquisição de equipamentos médico-hospitalares, exames de imagens e etc., para 

agilizar o atendimento à população, como ultrassonografia e tomografia; 

 Intensificar ações de controle e monitoramento de doenças infectocontagiosas 

com ações de saúde durante e, pós pandemia da COVID-19.  

 Reorganizar a Vigilância em Saúde, informatizando a estrutura dos serviços e 

capacitando as equipes de trabalho; 

 



 

  

 

ZOONOSES 

 Criar um programa permanente de castração de cães e gatos; 

 Modernizar o atendimento do setor de zoonoses e combate de endemias;  

 Promover parcerias com Universidades, ONGs e iniciativa privada para implantar 

atendimento veterinário; 

 Implantar política permanente de combate ao abandono de animais e estimular 

a adoção responsável, através de eventos e divulgação em canais oficiais nas 

mais diversas mídias (impressa e redes sociais);  

 

 

3- MEIO AMBIENTE, CIDADE SUSTENTÁVEL  

Uma cidade inteligente é acima de tudo uma cidade sustentável, então 

necessariamente as ações passam pela ideia de resiliência ambiental, ou seja, a 

compensação dos impactos ambientais, além de minimizar os danos ao meio 

ambiente. É necessário recorrer à tecnologia para obter soluções importantes nessa 

área tais como: 

 Fazer uso da tecnologia para monitoramentos, criando um banco de dados de 

informações ambientais para facilitar ações da administração pública; 

 Retomar e ampliar o “Programa Escola Sustentável”, incorporando ao programa uma 

plataforma digital interativa entre as escolas, famílias e comunidade, dando mais 

publicidade ao projeto, visando atrair empresas parceiras e o engajamento da 

comunidade, criando uma maior conscientização ambiental;  

 Criar sistema interativo de combate às queimadas para receber informações da 

comunidade em tempo real e retomar a “Operação Mata Fogo” em Votorantim, 

a fim de combater os focos de queimadas em parceria com o Corpo de 

Bombeiros; 

 

 

 



 

  

 

 Implantar ecopontos inteligentes para evitar descartes irregulares nas beiras dos 

rios e córregos, ruas de pouco uso e áreas de preservação ambiental;  

 Criar ferramentas, com auxílio da tecnologia da informação, para mapeamento e 

monitoramento da situação da arborização urbana, com auxílio da população;  

 Elaborar o “Selo Verde Municipal” para fomentar ações sustentáveis entre a 

população, com regras e incentivos; 

 Selecionar alguns próprios municipais que possam receber certificações 

ambientais como forma de estimular a população local a adotar práticas 

sustentáveis em seus imóveis e no seu cotidiano;  

 Repensar a cidade de forma integrada e inovadora, conectando os serviços de 

água, esgoto, lixo, drenagem, arborização, urbanização e conforto ambiental na 

direção da sustentabilidade econômica, social e ambiental; 

 Definir políticas de proteção e defesa dos animais e dos ecossistemas; 

 Manter os Parques Naturais existentes, melhorando e revitalizando a 

infraestrutura; 

 Criar novos Parques Naturais, valorizando os ecossistemas próprios do 

município;  

 Formalizar parcerias com setores da sociedade, como outros órgãos públicos, 

empresas/universidades e ONGs, para ações ambientais em Votorantim; 

 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata 

tomada de providências em casos de crimes ambientais, com atenção especial 

aos maus tratos aos animais, corte de vegetação nativa e intervenções em Áreas 

de Preservação Permanente (APP), como beiras de rios e nascentes; 

 Estimular a criação de hortas orgânicas comunitárias, integrando a população e 

oferecendo cursos gratuitos de produção sustentável, geração de emprego, 

renda e empreendedorismo;  

 Promover e estimular o consumo consciente na administração pública, para 

reduzir o consumo de recursos naturais, recursos financeiros públicos e divulgar 

essas ações como forma de estímulo aos hábitos sustentáveis da população, 

comércio, empresas, entre outros; 



 

  

 

 Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive 

por meio de campanhas educativas, e promover blitz constantes de avaliação de 

ruídos e fumaça preta nos veículos que circulam na cidade, para fiscalizar 

veículos com índices de emissão de material particulado acima dos requisitos 

legais e favorecer a adequação. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Resgatar e reestruturar o Centro de Educação Ambiental;  

 Fortalecer as ações e incentivar a participação popular no Conselho Municipal 

de Meio Ambiente (COMDEMA); 

 Retomar a participação do município junto ao Programa Estadual “Município 

VerdeAzul”, a fim de dinamizar e considerar as ações ambientais municipais 

mais efetivas e estratégicas à população. 

 

Gestão eficiente de resíduos sólidos urbanos e melhorias na coleta.  

 Implantar o modelo correto, sustentável, com a minimização dos resíduos 

sólidos urbanos em seu destino final e a transformação do que antes era 

considerado um problema, numa solução vantajosa para o município de 

Votorantim; 

 Prever melhorias no aterro sanitário atual de Votorantim, a fim de que este se 

torne referência em sustentabilidade, analisando a viabilidade da implantação, 

no aterro, de atividades rentáveis, como usina de compostagem, reciclagem, 

dentre outras soluções;  

 Coleta seletiva de lixo, com envolvimento de toda a população, através de 

campanhas educativas e de incentivo;  

 Incentivar a reciclagem e as cooperativas, gerando renda aos cooperados e aos 

catadores de recicláveis, de forma a minimizar o desemprego e formalizar esta 

prática, dando dignidade a tantas pessoas que vivem à margem da sociedade. 

 



 

  

  

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 Elaboração de novo padrão tecnológico do sistema de iluminação pública, 

promovendo a substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por 

lâmpadas LED, que são 100% recicláveis, atóxicas, mais duráveis e econômicas; 

 Implantação de identidade noturna original criativa, com destaque arquitetônico 

em praças e locais públicos, de modo a valorizar os espaços no período noturno; 

 Implantação do “Plano de Eliminação de Pontos Escuros” como política 

permanente e parte do “Programa Cidade Segura”; 

 Instalar painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica solar nas 

estruturas públicas municipais, a fim de reduzir os custos com energia elétrica. 

 

4- OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. 

A secretaria de obras e urbanismo é responsável por toda a manutenção dos próprios 

municipais, legalização e regularização de construções, loteamentos e condomínios. É ela 

que fiscaliza toda a parte de uso e ocupação do solo e recebe pedidos para expedição de 

alvarás e licenças. Na secretaria de obras são gerenciados todos os projetos executivos e, 

portanto, é uma das secretarias com grande necessidade na modernização e agilização 

dos processos. Para essa secretaria foram elencadas as seguintes ações:  

 Fomentar parcerias com as Universidades locais e demais instituições para 

desenvolver projetos sustentáveis, utilizando materiais provenientes da 

reciclagem para habitações de baixa renda;  

 Implantar programas habitacionais, buscando parcerias com as esferas Estadual 

e Federal, baseados nos conceitos de comunidade autossustentável;  

 Criar o “Plano de Estrutura Cicloviária”, para implementar a malha voltada à 

ciclomobilidade em pontos estratégicos na cidade de Votorantim; 

 

 



 

  

 

 Implantar sistema de monitoramento de áreas invadidas, através de 

geoprocessamento e captação de imagens em parcerias com o setor de 

fiscalização e guarda municipal; 

 Implantar o sistema “Viabiliza Fácil”, que consiste na criação de uma plataforma 

para que sejam anexados fotos e documentos para agilizar os processos de 

legalização, viabilidade, certidões, habite-se, dentre outros, de forma digital; 

 Implantar plataforma técnica para a aprovação de projetos, atendimento de 

comunique-se e disponibilização de checklist digital;  

 Promover programa permanente de manutenção em prédios municipais, com 

alertas sobre serviços a serem realizados e providências a serem tomadas pelo 

setor; 

 Promover habitações para pessoas em vulnerabilidade, com métodos 

alternativos de construção e com acompanhamento social; 

 Criar programa de assistência técnica gratuita às famílias de baixa renda, com 

aprovação de plantas e regularizações em projetos de áreas de até 90 m² em 

parcerias com escritórios de engenharia, arquitetura e universidades;  

 Monitorar as áreas de risco no município e integrar as informações com a Defesa 

Civil;  

 Elaborar programa de monitoramento e recuperação de áreas urbanas 

degradadas; 

 Realizar intervenções urbanas onde se fizer necessário para garantir a 

acessibilidade de todos os cidadãos;  

 Manter uma política permanente na área habitacional, principalmente para 

atender as pessoas mais vulneráveis, através de um programa de moradia e 

loteamentos populares;  

 Elaborar programa habitacional para a pessoa idosa; 

 



 

  

 

 As obras de infraestrutura são necessárias, mas exigem alto investimento para a 

sua realização e que podem ser viabilizadas através de aportes financeiros 

externos, exigindo, portanto, interlocução com outros agentes, públicos e 

privados. Propomos buscar parcerias para viabilizar: 

o Abertura de avenida de ligação ao Shopping Iguatemi Esplanada a partir 

do trecho reurbanizado da SP 79, junto ao SESI, possibilitando 

alternativa de tráfego à região, que possui grande demanda e 

crescimento.  

o Pavimentação da estrada vicinal entre a Rodovia Raimundo Antunes Soares 

(SP-79) ao Bairro Capoavinha; 

o Abertura de avenida de ligação entre a Rotatória da Av. 31 de março (final) 

e o Bairro Mirante dos Ovnis; 

o Ampliar a Praça de Eventos “Lecy de Campos” até a Av. Moacir Oséas Guiti, 

ampliando o espaço de lazer à população e dotando de equipamentos de 

apoio e paisagismo adequado;  

o Elaborar plano de trânsito específico para a área central da cidade – centro 

urbano expandido - com a previsão de estacionamentos públicos; 

 Propomos também, buscar junto ao Governo do Estado de São Paulo e 

Departamento de Estradas e Rodagens – DER melhorar a gestão política para 

maior participação no Programa Estadual e Pavimentação de Estradas 

Vicinais; 

 

5- CIDADANIA, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO 

A secretaria de cidadania e geração de renda possui foco nas pessoas em 

vulnerabilidade, no entanto são necessárias ações para ampliar o acesso aos cidadãos a 

novas oportunidades, principalmente frente a era digital. Para tanto, foram elencadas as 

seguintes:  

 



 

  

 

 Integrar todos os serviços da secretaria de cidadania, como bolsa família e CRAS, 

para agilizar o atendimento às famílias em vulnerabilidade; 

 Promover o cadastramento dos projetos sociais do município e a integração de 

dados de cadastros com as associações beneficentes para garantir melhor 

distribuição de assistência às famílias; 

 Atualizar, de forma constante, os dados das famílias assistidas para garantir a 

correta aplicação e distribuição dos benefícios; 

 Promover cursos que possam ser ofertados tanto presencial quanto online, para 

ampliar as oportunidades de conhecimento e qualificação; 

 Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de acordo com a 

realidade do município, priorizando a inclusão e capacitação dos profissionais;  

 Implantar nos CRAS o projeto “Dona de Mim”, com ações que melhorem a 

qualidade de vida, emancipação, empoderamento e geração de renda para 

mulheres, que durante o projeto poderão levar seus filhos, que também terão 

atividades direcionadas no mesmo período;  

 Promover atendimento descentralizado dos CRAS para atualização de cadastro, 

novas inscrições em dias específicos, com eventos diversos que englobem esse 

importante serviço;  

 Promover a reestruturação do CREAS para ampliar o serviço de abordagem social 

com crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias em situação de risco 

pessoal e social que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou 

sobrevivência e pessoas em situação de rua;  

 Reestruturar o Proames, Programa de Amparo ao Menor, retomando as 

atividades do programa, primando por ações interligadas com a educação, 

saúde, esporte, meio ambiente, efetivando a Política Pública de Assistência 

Social como política do governo municipal; 

 

 

 



 

  

 

 Implantar o “Programa Reviver: Resgatando a Cidadania”. Esse projeto é 

voltado às pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade, sendo diário e 

contínuo, tendo como foco a população de rua, auxiliando essas pessoas a se 

reinserirem na sociedade e no mercado de trabalho;  

 Implantar o projeto “Consultório de Rua”, com equipe multidisciplinar, 

envolvendo a secretaria de saúde para atendimento completo às pessoas em 

situação de rua, com cuidados da atenção básica e processo de ressocialização;  

 Reestruturar o projeto de acolhimento de pessoas em situação de rua, para 

atender a demanda existente com estrutura mais adequada, horários mais 

flexíveis e projetos integrados de apoio aos assistidos;  

 Ampliar o projeto “Reintegrar”, que tem gerado renda a inúmeros cidadãos 

votorantinenses, podendo ser estendido a outras atividades que contemplem 

um número maior de cidadãos, com participação em oficinas de geração de 

renda; 

 Implantar o projeto “Espaço Cidadão”, que permite a descentralização de 

serviços de utilidade pública, expandindo o atendimento para bairros com 

grande população e afastados do centro;  

 Reestruturar e fortalecer todos os conselhos municipais, garantindo a 

representatividade de todos os segmentos, incentivando a participação popular 

e capacitando os seus membros, em especial o Conselho da Mulher;  

 Implantar uma rede de colaboração em Votorantim, composta por 

voluntários, líderes ecumênicos, funcionários públicos, tutelares, comunitários 

de segurança e de associações de bairros, capacitados em temas de 

prevenção à violência, habilitando-os como multiplicadores deste 

conhecimento em sua comunidade. 

 

 

 

 



 

  

 

6- CULTURA EM NOVOS TEMPOS 

Cidades inteligentes pensam a Cultura e o Turismo como pilares de uma sociedade 

bem desenvolvida, acessível e inclusiva, oferecendo tanto para a população local quanto 

para seus visitantes, oportunidades culturais e turísticas que representem qualidade de 

vida para todas as pessoas que nelas vivem, respeitando as situações geográficas, os 

costumes e tradições de cada bairro ou localidade. Dentro desse conceito, a diversidade 

cultural, o combate às desigualdades e o uso das novas tecnologias são norteadores de 

nossa proposta de políticas públicas para o segmento, que está contemplada em seis 

eixos básicos: formação, difusão, patrimônio cultural, valorização e interlocução com os 

produtores locais, reestruturação e conservação dos espaços e turismo inteligente. 

FORMAÇÃO 

 Oferecer oficinas de formação nas mais diversas linguagens (música, teatro, 

audiovisual, artes visuais, arte urbana) na região central e bairros; 

 Criar um núcleo de dança, expandindo essa modalidade para os bairros; 

 Reestruturar a “Escola de Música de Votorantim Maestro Nilson Lombardi”, 

oferecendo cursos regulares de formação e profissionalização musical; 

 Expandir a parceria com o “Projeto Guri”, buscando ampliar a grade de cursos 

oferecida e descentralizar o acesso para os bairros;  

 Oferecer cursos de formação continuada de música popular. 

DIFUSÃO 

 Construir uma agenda cultural abrangente e diversificada, com programação 

mensal para público de todas as idades e que valorize ações tanto na região 

central quanto nos bairros; 

 Gerar espaços e oportunidades para a valorização e a projeção do artista local, 

respeitando as tradições da cidade;  

 Fomentar parcerias com escolas municipais e estaduais da cidade; 

 Proporcionar à população da cidade apresentações artísticas e/ou culturais com 

entrada gratuita; 

 



 

  

 

 Resgatar e difundir entre a comunidade votorantinense o Coral Municipal de 

Votorantim; 

 Promover o programa “Minha terra tem encantos”, entre a comunidade, 

Proames e escolas;  

 Promover ações atrativas e interativas na Biblioteca Municipal. 

 Publicar e divulgar material literário de interesse histórico e turístico do 

município, em parceria com outras secretarias, em especial com a rede escolar 

municipal, incluindo cartões postais; 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 Manutenção e reestruturação do Museu Histórico de Votorantim "Ettore 

Marangoni", promovendo maior integração do espaço com o público, através do 

uso de novas tecnologias;   

 Promover atividades e ações que visem a preservação e valorização da história 

da cidade e suas tradições culturais, principalmente entre os jovens;  

 Fazer o levantamento dos prédios e espaços históricos da cidade, visando 

estudos sobre possíveis caminhos para suas devidas preservações e melhor 

aproveitamento. 

INTERLOCUÇÃO COM PRODUTORES LOCAIS 

 Manter um diálogo aberto com o Conselho Municipal de Cultura, principalmente 

na elaboração de diretrizes e tomada de decisões; 

 Criar ferramentas de parcerias para o desenvolvimento de atividades com os 

coletivos e produtores culturais da cidade; 

 Fazer valer a Lei de Incentivo à Cultura de Votorantim para fomentar a produção 

local;  

 Formar, preparar e capacitar produtores locais para pleitear recursos para além 

da esfera municipal, orientando e auxiliando artistas e grupos independentes a 

conquistarem autonomia econômica, de modo a movimentar a economia 

criativa, trazendo ainda mais recursos para a cidade. 

 



 

  

 

REESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS 

 Avaliar as condições dos espaços culturais existentes e executar as melhorias 

necessárias para a realização de atividades, com participação do público e 

produtores da cidade; 

 Adquirir equipamentos necessários para estruturar e dar autonomia às 

atividades desenvolvidas nos espaços culturais; 

 Buscar parcerias públicas e privadas para viabilizar a construção de um Teatro 

Municipal; 

 Criação do “Parque da Pedreira do Icatu”, visando a criação de um ponto 

multicultural para o município.  

TURISMO INTELIGENTE 

A cidade de Votorantim tem um grande potencial turístico a ser explorado, com 

recursos hídricos abundantes e locais paradisíacos, porém não existem iniciativas ou 

direcionamento do poder público, sendo necessária a criação de diretrizes básicas por 

parte do poder público, visando a interlocução de todos os atores envolvidos para 

desenvolver o turismo local. 

 Desenvolver ações propostas no Plano Diretor do Município de Votorantim, 

considerando o Selo de Município de Interesse Turístico (MIT); 

 Buscar caminhos para a implantação do “Parque da Cachoeira da Chave”, 

tornando o espaço plenamente viável para o turismo local e regional, eliminando 

os riscos e a poluição hoje existentes no local. A cachoeira do bairro da Chave, 

localizada no centro da cidade, é sem dúvida o nosso maior e mais popular 

patrimônio turístico e de fácil acesso, necessitando de infraestrutura, 

intervenções e soluções inteligentes para tornar-se um local agradável e seguro 

para a população e turistas;  

 O Parque do Matão também é um local a ser explorado como turismo e lazer, 

principalmente para as famílias em finais de semana e feriados; 

 

 



 

  

 

 Melhoria da infraestrutura física, informacional, social e comercial dos destinos 

turísticos, através de um sistema em que as informações e atividades turísticas 

possam ser disponibilizadas, melhorando a experiência do turista e a eficácia da 

gestão do turismo;  

 Criação da rota do turismo local, elencando pontos turísticos da cidade, 

experiências culturais e gastronômicas.  

 

7- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Para podermos viabilizar a cidade inteligente que buscamos, é preciso que 

o atendimento ao munícipe, de maneira geral, seja otimizado e informatizado, 

utilizando a tecnologia da informação existente para integrar e otimizar processos, 

bem como garantindo que, mesmo aqueles munícipes que tenham dificuldades 

com o uso da tecnologia também possam ser beneficiados da celeridade e da 

informatização, além de implantar uma gestão eficiente, com participação direta 

dos funcionários públicos, passando por sua valorização e capacitação, utilizando, 

assim, os recursos financeiros públicos que são limitados e melhorando a sua 

aplicação. 

 Influenciar a revisão/elaboração dos seguintes marcos legais:  

o Otimização das compras públicas, incentivando, quando 

possível, a realização de negócios com empresas e 

comércios locais; 

o Elaborar legislação municipal para cidades inteligentes, 

favorável à inovação e integração tecnológica;       

o Captar recursos financeiros para projetos de cidades 

inteligentes;      

o Articular grupo de trabalho com outros atores 

interessados em criar/aprimorar indicadores de cidades 

inteligentes;    

 

 



 

  

 

o Aprimorar os sistemas de integração de dados internos 

da secretaria de finanças e aqueles oferecidos 

diretamente à população; 

 Elaborar plataforma para pagamento de IPTU com parcelamentos, correção de 

valores e opção de negociação para facilitar a arrecadação de tributos; 

 Promover a capacitação dos funcionários públicos; 

 Desburocratizar e modernizar o acesso a tributos e liberação de licenças; 

 Disponibilizar de forma clara o demonstrativo da situação financeira do 

município à população;  

 Melhorar o site de transparência para facilitar o acesso e a fiscalização pelos 

cidadãos; 

 Criar a corregedoria geral do município para controle interno e de apuração e 

correção de irregularidades administrativas; 

 Instituir programa municipal de incentivo à regularização tributária para 

recuperação das receitas; 

 Promover a revisão da planta genérica, visando corrigir distorções hoje 

existentes, promovendo a justiça social. 

 

8 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A secretaria de planejamento deve ser a responsável pelo gerenciamento de todos os 

planos municipais e da compatibilização de informações do plano de governo entre as 

secretarias. É nessa estrutura administrativa que deve ser desenvolvido o Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação, que irá abranger todos os órgãos da administração. A 

secretaria de planejamento deve difundir a abordagem do tema de cidades inteligentes 

como responsabilidade social corporativa na cidade. Esta secretaria também deve atuar 

como ator de interlocução entre empresas e setor público. São as principais diretrizes da 

secretaria:      

 Promover o estabelecimento de um marco legal favorável, com um programa 

inédito de inovação e cidades digitais e inteligentes;  

 



 

  

 

 Influenciar a revisão/elaboração dos planos estratégicos do município e setores 

da administração pública, sempre que necessário, para adequação ao novo 

conceito; 

 Promover ações para fortalecimento da economia local.  

 

EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA CRIATIVA 

A economia local é bastante voltada à prestação de serviços, comércio e 

empreendedorismo, portanto se faz necessária uma atenção nesse quesito para 

possibilitar oportunidades aos munícipes e consequente fortalecimento da economia.  

 Estimular o empreendedorismo local e firmar parceria com programas/cursos de 

empreendedorismo já existentes no município e região, promover, junto ao 

Sebrae, eventos que estimulem pequenos empreendedores e reformular leis 

para desburocratizar esse processo;          

 Identificar grupos de pesquisa em diversas áreas, com potencial de gerar 

inovações para a cidade;        

 Reformular o projeto da incubadora voltado aos negócios, com suporte a 

investidores ou a criação de linhas de financiamento, aceleração e mentorias 

para empreendedores e startups no município;  

 Desenvolver ambiente favorável ao empreendedorismo, com inclusão de 

plataformas digitais;  

 Elaborar Indicadores municipais de desenvolvimento econômico; 

 Facilitar a abertura de empresas por meio eletrônico;  

 Dar sequência ao Plano Diretor do município, proporcionando o 

desenvolvimento local; 

 Elaborar políticas voltadas ao incentivo de novos investimentos no município, 

favorecendo a instalação de novos empreendimentos e indústrias;  

 Instituir o Programa “Ambulante Legal”, cadastrando e regularizando aqueles 

que exercem suas atividades em conformidade com as posturas municipais, 

dando-lhes tratamento de trabalhadores; 



 

  

  

 Mapear os corredores comerciais e colaborar para o fortalecimento do comércio, 

mantendo um diálogo com os comerciantes locais; 

 Implantar programas de incentivo ao primeiro emprego; 

 Criar o programa “Caminho do Aprendiz”, celebrando acordos com as empresas 

contratadas pela Prefeitura para que absorvam um maior número de jovens 

como aprendizes; 

 Monitorar o mercado de trabalho em Votorantim, com informação 

georreferenciada para orientar a qualificação profissional em consonância à 

realidade local, beneficiando trabalhadores em geral e empresas da cidade;  

 Promover ações entre artesãos da cidade para certificar os produtos associados 

ao turismo, com selo de qualidade de produto artesanal e exclusivo, para 

promover a comercialização visando a sustentabilidade do artesão de 

Votorantim; 

 Aprimorar os serviços oferecidos ao trabalhador, dando-lhe o suporte necessário 

para que seja bem-sucedido na busca de emprego, como orientação a 

entrevistas, elaboração de currículos e auxílio transporte, quando necessário.  

 Promover a divulgação das potencialidades do Município junto a entidades 

empresariais – CIESP e aos órgãos de promoção do desenvolvimento do governo 

do Estado – Investe SP, para instalação de empreendimentos e das possibilidades 

de negócios do município; 

 Divulgar e fomentar o micro crédito através do Banco do Povo Paulista e demais 

instituições financeiras afins; 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 Elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia, integrado com os demais planos 

municipais, visando fortalecer a padronização dos processos e transparência das 

políticas de acesso aos dados; 

 Fortalecer a política de proteção dos dados; 

 



 

  

 

 Reformulação do setor de TI da prefeitura; 

 Ampliar a oferta de rede wi-fi gratuita e aberta aos cidadãos; 

 Incentivar soluções que englobem o tratamento veloz de grandes volumes de 

dados, com uma extração de valor perceptível destes dados – Big Data; 

 Acompanhar as ações das empresas de serviços de conectividade, visando à 

melhoria do sinal nas áreas periféricas. 

 

9 - MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE 

O conceito de cidades inteligentes, aliado à mobilidade urbana, se dá através da 

tecnologia. As cidades podem se modernizar em benefício da população, surgindo como 

importante aliada aos problemas referentes à mobilidade urbana. 

 Implantar o programa “Eu curto meu caminho”, como estímulo para as pessoas 

manterem suas calçadas acessíveis, dentro das normas estabelecidas; 

 Estimular a prática de conservação das calçadas, reformulando o programa de 

desconto no IPTU (já existente) e rever pontuação para que a acessibilidade 

resulte num desconto maior ao contribuinte; 

 Implantar ciclovias nos principais acessos da cidade e interligá-las, tanto 

interbairros como com a ciclovia da cidade de Sorocaba; 

 Buscar alternativas de comodidade e conforto para incentivar o transporte 

público. 

 Revisar as soluções envolvendo o sistema de estacionamento rotativo (zona 

azul);  

 Revitalizar os miniterminais de ônibus, dotando-os de equipamentos que 

ofereçam serviços de utilidade pública, tornando-os espaços de interação;  

 Implantar semáforos e faixas de pedestres inteligentes, com temporizadores 

integrados que favoreçam tanto o fluxo de veículos como de pedestres; 

 Implantar sinalização voltada para pedestres (placas de rua, QR code para acesso 

ao histórico das denominações); 

 



 

  

 

 Obrigação do calçamento para emissão do Habite-se (fiscalizar e aplicar e 

cadastrar); 

 Implantação de sinalização e rotas prioritárias para ciclistas e ciclofaixas; 

 Manutenção e implantação de pontos de ônibus novos seguindo diretrizes pré-

estabelecidas de conforto para os usuários (cobertura para sol/chuva, assentos, 

iluminação, acessibilidade etc.);  

 Revisão dos itinerários do transporte público, a fim de contemplar regiões da 

cidade com pouco acesso, bem como criar condições para ampliar o 

atendimento à população;  

 Diminuição do limite de velocidade em avenidas dentro do perímetro urbano 

e em vias locais (bairros) com fiscalização eficiente;    

 Implantação de medidas de acalmamento de tráfego (implantação de 

lombadas, faixas elevadas, faixas de pedestres, alargamentos de calçada, 

sinalização e redução da distância de travessias para pedestres); 

 Expandir e conservar a malha viária com qualidade. 

 

10 - SEGURANÇA CIDADÃ 

Uma cidade segura passa por uma série de fatores em conjunto com várias ações 

municipais descritas ao longo desse plano. Especificamente para as ações de segurança 

pública, foram elencadas as seguintes propostas:  

 Implantar uma central de vídeo monitoramento a ser gerenciada pela guarda 

municipal, com análise das imagens, em pontos estratégicos e das potenciais 

incidências de segurança e mapeamento das áreas mais vulneráveis; 

 Desenvolver soluções envolvendo tecnologia da informação para auxiliar as 

mulheres vítimas de violência doméstica a acionarem o botão do pânico, que 

será integrado à guarda municipal e polícia militar, 

 Auxiliar a integração comunitária para que os pais e alunos possam informar 

possíveis ocorrências nos arredores da escola, integrado com a secretaria de 

educação e guarda municipal;  

 



 

  

 

 Integração da gestão dos conselhos de segurança ou associações de bairro, que 

criam grupos de mensagens para moradores, policiais e guardas municipais, com 

o objetivo de informar atitudes suspeitas e emitir alertas;   

 Dar suporte técnico e operacional à guarda municipal, como treinamento e 

capacitação para atuarem nas áreas de trânsito, ambiental, defesa civil, 

abordagem social, ronda escolar, entre outros; 

 Capacitar a GCM para atuação em ações administrativas, como autuações de 

infrações ao ordenamento urbano, delitos posturais, comércio irregular, 

propaganda em vias públicas e perturbação do sossego;  

 Ampliar Rondas Preventivas e Ostensivas, mantendo o vínculo social com os 

munícipes, com patrulhamento motorizado com veículos, motocicletas, bicicletas 

e a pé; 

 Intensificar a Ronda Escolar, com foco no patrulhamento preventivo nas escolas, 

a fim de proteger nossas crianças, como balizamento no trânsito, travessia 

escolar e inibição de crimes, como o tráfico de drogas, entre outros, além de 

projetos de integração com a comunidade sobre o uso de cerol, trânsito, 

segurança; 

 Reativação de canil da GCM;  

 Promover orientações sobre trânsito, autuações, fiscalização e balizamento do 

trânsito municipal, além de realizar campanhas educativas no trânsito, com o 

intuito de aproximação com os munícipes e orientação para o melhoramento da 

mobilidade urbana; 

 Dar suporte à Defesa Civil, atuando em conjunto em ações preventivas; 

 Implantação do Programa “Proteção à mulher” para oferecer suporte àquelas 

mulheres que foram incluídas no programa e que sofreram violência doméstica, 

atuando em parcerias com a delegacia de defesa da mulher e demais órgãos 

públicos.  

 

 



 

  

 

11 - ESPORTE  + VOTORANTIM 

 

 Elaborar calendário anual esportivo com diversas modalidades, utilizando os 

espaços esportivos existentes e promovendo a integração entre os bairros; 

 Implantar áreas multifuncionais para esporte e lazer no município, com 

instalação de equipamentos de diversão infantil nas praças, esportes radicais, 

academias ao ar livre, reforma e criação de novos equipamentos, manutenção 

dos parques existentes e incentivo ao uso de áreas naturais para o lazer; 

 Monitorar ativamente a qualidade dos atendimentos oferecidos em todos os 

equipamentos esportivos da SEDESP, por meio de instrumentos e indicadores 

adequados;  

 Desenvolver políticas e programas para inclusão de pessoas com deficiência. 

 Ampliar a oferta e o estímulo à participação de idosos nos programas de 

atividades físicas; 

 Estimular a prática de atividades físicas e esportivas entre crianças e 

adolescentes como instrumento de formação cidadã; 

 Desenvolver campeonatos entre as escolas para estimular a prática esportiva e 

promover a interação entre os alunos;  

 Promover festivais esportivos de diversas modalidades e promover homenagem 

para os destaques esportivos de técnicos e atletas; 

 Manter programa permanente de manutenção e adequação dos espaços para 

práticas esportivas; 

 Implantar programas permanentes de esportes nos ginásios de esportes 

municipais; 

 Criação de programa municipal visando a revitalização dos campos de futebol 

existentes na cidade. 

 

 

 

 



 

  

 

12 – FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 Criar uma política permanente, visando o aperfeiçoamento, profissionalização 

e valorização do funcionalismo municipal, contribuindo para melhorar a 

prestação dos serviços e o nível de escolaridade dos servidores públicos 

municipais;  

 Manter diálogo aberto com os servidores públicos municipais, melhorando as 

condições de trabalho e remuneração, quando a situação financeira do 

município permitir;  

 Desenvolver, de forma permanente, ações de segurança do trabalho, visando 

à proteção dos funcionários;  

 Melhorar o ambiente e condições de trabalho dos funcionários;  

 Realizar pesquisas e ações para aferir o nível de satisfação e o ambiente de 

trabalho, como pesquisas de clima organizacional. 

 

13 - POLÍTICAS DE INCLUSÃO E PROTEÇÃO 

 Dar ênfase em políticas públicas que promovam o protagonismo da pessoa com 

deficiência, realizando ações culturais e esportivas, com a finalidade de inclusão 

social; 

 Promover parcerias para o ensino de Libras e Braile;  

 Criar o Conselho Municipal da Promoção e Igualdade Racial, que será vinculado à 

secretaria de cidadania. Esse espaço garantirá a participação e diálogo com o 

poder público sobre encaminhamento das demandas da população negra do 

município de Votorantim;  

 Articular, propor e monitorar políticas públicas que visem a promoção da 

cidadania e a garantia dos direitos para LGBTQIA+ na cidade de Votorantim.  

 

 



 

  

 

         14- VALORIZANDO A MULHER VOTORANTINENSE 

Várias são as ações que propomos para melhorar e estimular a saúde e a qualidade 

de vida da mulher em nosso município, envolvendo as diversas secretarias do município, 

reestruturando e fortalecendo o Conselho da Mulher, criando ações e programas 

específicos para que a mulher em Votorantim possa ter mais saúde, qualidade de vida e 

segurança. 

De maneira especial, entendemos que a mulher precisa se sentir segura e 

valorizada, bem como ter reconhecida a sua importância e o seu lugar de destaque, 

criando ações educativas e preventivas, em especial em relação à segurança e a violência 

no âmbito municipal. 

 

É POSSÍVEL CRIAR A VOTORANTIM DO FUTURO! 
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