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PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL PARA VOTORANTIM 

                            ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 

                         
                        “SER DIFERENTE PARA FAZER A DIFERENÇA”  

 

“É audácia, sim, mas aliada a uma visão de futuro”.  

Juscelino Kubistchek 

Prezada população Votorantinense; 

  

Humanizar a cidade, cuidar das pessoas, um plano de governo eficaz deve ir 

além da sugestão de propostas. É preciso entender a realidade da cidade e 

como ela afeta a vida das pessoas. O passo seguinte é discutir gargalos e 

urgências, analisar as contas públicas, definir prioridades e reavaliar 

estratégias. A partir daí, com bom senso e sensibilidade, propor políticas 

públicas ajustadas, realistas, e demonstrar por que elas são eficazes. O bom 

plano de governo também deve defender posições e valores, firmar 

compromissos, definir metas e mostrar como fazer. Estas diretrizes do Plano 

de Governo, que apresento aos eleitores de Votorantim, buscam responder, de 

forma objetiva, todas essas questões. Elas são resultado de estudo, reflexão, 

diálogos com especialistas, gestores, representantes de entidades e 

comunidades de Votorantim. 

COMPROMISSOS  
 

É nosso compromisso repactuar a relação do poder público com a população. 

Abrir a prefeitura, fazer dela transparente, próxima, parceira do cidadão e 

entidades. Nosso foco é fazer da política o instrumento para humanizar a 

cidade, com direitos assegurados e serviços dignos para todos, priorizando 

sempre o mais carente. Nosso objetivo, melhorar o cotidiano das pessoas, criar 

uma cidade funcional, capaz de dar oportunidades aos que nasceram e aos 

que escolheram viver em Votorantim. Finalmente, nosso objetivo é agir no 
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presente e pensar o futuro, deixando às próximas gerações uma cidade 

melhor, sustentável, democrática e segura.  

PERCEPÇÕES  
 

Temos uma percepção de que a gestão municipal não foi capaz de 

acompanhar o dinamismo da cidade. E mais: a administração pública não 

entendeu que a cidade é uma construção coletiva que exige contrapartidas de 

todos. Vivemos um período de queda na receita pública e retração econômica. 

Os recursos são limitados, as carências variadas. Grandes obras, muitas 

vezes, são ineficazes. Por que não estimular a participação do cidadão, as 

parcerias e o uso da tecnologia para transformar o cotidiano e a vida dos 

menos favorecidos? O engajamento, no entanto, tem uma condição: só vale a 

verdade. Quando o líder é transparente e íntegro, a população se mobiliza e a 

mudança acontece. 

DIRETRIZES  
 

Votorantim uma “Cidade Cuidadora” é o eixo voltado aos serviços públicos e 

direitos sociais, sob responsabilidade do poder municipal, garantidos pela 

Constituição de 1988. Engloba questões como ensino infantil e fundamental, 

atendimento médico, habitação e urbanização, assistência social, proteção aos 

idosos, deficientes, mulheres e crianças, prevenção à violência e às drogas, 

entre outros.  

Votorantim uma “Cidade Dinâmica” contempla ações voltadas à fluidez 

urbana, infraestrutura e sustentabilidade, além de estímulos ao ambiente 

econômico. São temas a requalificação de espaços públicos, zeladoria urbana, 

transporte e mobilidade, atração de investimentos, empreendedorismo, cultura 

e turismo, recursos hídricos, saneamento e coleta seletiva, entre outros.  

Votorantim uma Cidade Transparente, é o eixo voltado especificamente ao 

aperfeiçoamento institucional e aos mecanismos de promoção da participação. 

São focalizados temas como planejamento e contas públicas, controle, 

corregedoria e transparência, descentralização, novas tecnologias e gestão de 

processos, atendimento ao cidadão e avaliação de serviços, entre outros.  
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TECNOLOGIA E CIDADANI A  
  
Cada eixo estratégico terá uma política estruturante, pensada a partir de dados 

da realidade e prioridades, criando sinergias, se possível, com auxílio de 

ferramentas tecnológicas. Bom exemplo é a área da Saúde. A capacidade de 

investimento da prefeitura, em grande parte alocada no custeio hospitalar, 

chegou ao seu limite, embora os serviços continuem precários e aquém da 

expectativa das pessoas.  

Criação da Rede Cuidar, deslocando a prioridade para a prevenção, 

reduzindo a demanda por serviços hospitalares e a fila de espera por cirurgias, 

de modo a disponibilizar recursos para novos investimentos em Saúde.  

                      A  REDE CUIDAR SE APOIA EM TR ÊS PILARES :  
 

Criação da Rede Cuidar, trazendo para a prefeitura, por meio da tecnologia 

da informação, políticas de atuação ativa na promoção da saúde a partir de um 

monitoramento individualizado de doenças crônicas, como hipertensão e 

diabetes, doenças como o câncer de mama e de próstata, além do 

acompanhamento de idosos e crianças até seis anos;  

Criação do cartão integrado de consultas, em todo e qualquer bairro de 

Votorantim. 

Centro de Referência do Idoso na cidade, com acompanhamento 

fisioterápico, psicológico, nutricional, físico, entre outros, de modo a responder 

com eficácia às doenças relacionadas à transição demográfica;  

Criação do Serviço de Transporte Interno em Saúde, garantindo melhor 

integração da rede municipal e o aperfeiçoamento da comunicação entre os 

equipamentos de Saúde para o redirecionamento dos pacientes ao serviço de 

atendimento mais adequado a cada caso. 
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SINERGIA E INTEGRAÇÃO   
 

Exemplo de eixos estratégicos que se interconectam são as políticas de 

estímulo à economia criativa e de prevenção à criminalidade e ao uso de 

drogas. Votorantim é uma potência da economia criativa. Temos produtores 

culturais de ponta, confecções populares, confecções de “Santos”, “Trufas”, 

reciclagens pioneira de “Bituca de cigarro”, “Cervejas Artesanais” premiadas e 

os produtos de tecnologia da informação mais competitivos.  

Votorantim Economia Criativa.  

A ideia é apostar no que já deu certo, estimulando os negócios e as premissas 

para o desenvolvimento. Por um lado, criar um Programa de Fomento da 

Economia Criativa, para implementar, prefeitura e empreendedores, juntos, 

ações de estímulo ao setor. Por outro, criar a Agência Digital de Atração de 

Investimentos, com foco em áreas nas quais Votorantim tem rede de 

fornecedores e mão de obra especializada. Por fim, criar a “Colmeia da 

Economia Criativa”, um centro de formação nas áreas de empreendedorismo 

cultural, moda, gastronomia, tecnologia da informação, entre outros, para 

produzir em Votorantim os futuros talentos criativos.  

Qual o público alvo da Colmeia da Economia Criativa?  

Jovens oriundos de outra política estruturante, agora para prevenção às drogas 

e à violência, com foco nos jovens em situação de vulnerabilidade social, 

oferecerá, entre outros atendimentos públicos, formação em programação de 

computadores, design de moda, aspectos diversos da produção cultural, 

gastronomia, entre outros, para formar e encaminhar o jovem nos mercados de 

trabalho mais dinâmicos.  

A contrapartida aos estímulos dados aos empreendedores?  

A criação de programas de trainees nas empresas, além de parcerias na 

gestão e execução dos conteúdos ofertados pela “Colmeia da Economia 

Criativa”. 

Além das demais políticas de prevenção à violência, bem como iniciativas de 

intervenção urbana para a segurança, estão detalhados mais adiante.  
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PROTAGONISMO CIDADÃO  
  
Nenhuma dessas propostas, todavia, terá máximo desempenho sem o 

envolvimento ativo da população, de entidades e do setor privado. Os 

problemas da cidade, afinal, são de todos nós. Para que o gestor público possa 

acionar esse manancial de ideias e talentos, é preciso inverter a lógica 

atualmente em vigor na prefeitura de Votorantim. A receita é confiar, pactuar e 

cumprir.  

Nossa cidade tem vocação democrática. O espaço público, como próprio nome 

já diz, é para o uso irrestrito da população. A cultura na rua é garantia de que o 

espaço cumpre sua função e de que os bens públicos, à vista de todos, serão 

cuidados e preservados. O mesmo vale nos serviços municipais, equipamentos 

urbanos e mobiliário de uso coletivo. Só com a reconquista cívica do que é 

público, iremos, de fato, melhorar a qualidade de vida na cidade. Aproximar e 

democratizar a relação do cidadão com a prefeitura implica essa 

conscientização.  

O papel do prefeito?  

DAR O PRIMEIRO PASSO .  CONTEM COMIGO !  
  
Responsabilidade; 

Minha trajetória, muitos já conhecem, nasci na cidade de Maringá, no Estado 

do Paraná, em cinco de março de mil novecentos e sessenta e nove, sou 

funcionária pública aposentada, na área de educação, militando a quinze anos 

na segurança pública (Conseg). Casada a trinta e quatro anos com Roberto 

Pedroso (norinho), temos um casal de filhos. Sou neta do farmacêutico mais 

conhecido de Votorantim, o Senhor Armando Benedetti, ao qual nos deixou em 

dezembro de dois mim e dezenove, meu vô participou ativamente para a 

emancipação da nossa querida Votorantim. Exerço, de forma conciliadora e 

íntegra minhas responsabilidades. Conheço e aceito as responsabilidades da 

mulher pública, sobretudo nesse momento de desacerto e ansiedade. Acredito 

no diálogo e tenho fé no futuro. Votorantim é uma das melhores cidades do 

Brasil para se viver. 
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Ser escolhida para liderar a construção desse novo tempo, mais justo e digno, 

é uma honra e também um enorme desafio. Eu acredito que as pessoas podem 

ter uma vida melhor. O que agora apresento é o Plano de Governo que me 

comprometo a implementar, sendo escolhida pelos eleitores de Votorantim. 

Siléa Benedetti 

 

ASPECTOS  DO PLANO DE GOV ERNO  
 

PRINCÍPIOS  
 

 As propostas do Plano de Governo de Siléa Benedetti, para a prefeitura de 

Votorantim são norteados pelos princípios de modernização, transparência, 

compromisso e protagonismo cidadão. A modernização está presente na busca 

constante por soluções inovadoras para os problemas da cidade, notadamente 

o uso de tecnologias que permitam melhor atendimento à população, ganhos 

de agilidade e produtividade, a custos menores.  

A transparência e o aperfeiçoamento institucional são variáveis permanentes 

tanto da formulação de políticas como na relação da prefeitura com a 

sociedade, de modo a ampliar e melhorar os instrumentos de controle e 

fiscalização disponíveis. 

O protagonismo cidadão entende a participação pela ideia da cidade enquanto 

construção coletiva que depende da atuação permanente do cidadão para além 

do conceito de cidadania baseado no voto e na fiscalização dos atos do 

governo.  

A prefeitura deverá aprimorar formas de garantir uma participação ativa e 

constante, e as propostas serão baseadas numa lógica de trabalho integrado 

entre poder público, população, entidades e iniciativa privada.  

O compromisso traduz um verdadeiro pacto entre partes, a partir do qual o 

poder público se compromete com a busca por resultados, a população com a 

colaboração permanente, e o setor privado com parceiras que viabilizem 

projetos para o desenvolvimento da cidade.  
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OBJETIVOS  

 

1) Humanização dos serviços públicos, unindo inteligência e sensibilidade para 

ampliar o alcance e a precisão das políticas sociais.  

2) Modernização do espaço da cidade, colocando a tecnologia e o urbanismo a 

serviço da requalificação do território e do dinamismo econômico.  

3) Democratização e transparência, reforçando instrumentos de controle e 

avaliação de desempenho da prefeitura pelo cidadão. 

4) Protagonismo cidadão, entendendo a participação na cidade como 

construção coletiva, responsabilidade compartilhada e colaboração ativa.  

As propostas aqui descritas representam e contemplam objetivos e projetos 

que através de consultas a especialistas nas mais diversas áreas e observando 

as necessidades da sociedade Votorantinense,  foram elaboradas para termos 

uma administração muito dedicada e competente em prol de nosso povo. 

Queremos um governo com debates de ideias e participativo, buscando 

atender ao povo, que é o maior interessado no processo.  

Proporcionar grandes avanços em todas as áreas no município, resultando em 

melhorias de vida a população Votorantinense.  

Ter um atendimento de excelência à população pelos órgãos públicos, 

preferencialmente por meio de apenas um único contato com o órgão para a 

satisfação de suas necessidades e ainda modernizar ferramentas, 

especialmente por meio da internet. 

Ser uma administração transparente, em tempo real será disponibilizadas todas 

informações sobre receita e despesas no portal digital de transparência. 

Nos comprometemos em conduzir, com muita motivação e determinação a 

próxima etapa do desenvolvimento de Votorantim. 

Esperamos contar com esse VOTO de confiança para JUNTOS, trabalharmos 

para o PROGRESSO do nosso querido Município de Votorantim. 
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                       NOSSAS PROPOSTAS 
 

EDUCAÇÃO 
 

 Garantia de acesso à escola para todos os alunos ;  

 Cumprir todas as metas do Plano Municipal de Educação; 

 Fazer a adesão dos programas educacionais federais: Mais educação, 

Programa “Tempo de Aprender”, e etc... 

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com 

atenção à Educação Especial; 

 Melhorar e ampliar o atendimento a APAE; 

 Programa Bolsa Universitária Municipal; 

 Trazer mais convênios com universidades de todo Brasil para “UAB” 

(Universidade Aberta do Brasil); 

 Implantar escolas técnicas com parcerias, tais como SENAI/ SENAC / 

SESI; 

 Garantir o transporte escolar da zona rural para todas as crianças do 

município; 

 Incentivar e apoiar a formação continuada dos profissionais da 

educação; 

 formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; 

 materiais e recursos para alunos e professores; 

 acompanhamento da evolução dos alunos. 

 

 Reestruturar o Plano de Carreira do Magistério;  

 Criação da “Creche 12h”; 

 Ampliar a oferta de ensino para crianças de até três anos; 

 Realizar excursões pedagógicas de lazer para os alunos dos municípios; 

 Equipar o laboratório de informática das escolas municipais; 

 Construção de sala para biblioteca na escolas municipais; 

 Mobiliar escolas; 
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 Realizar concurso de redação com parcerias da rede privada; escritores 

literários 

 Realizar Festivais: Saraus, Corais, e outros, nas escolas municipais; 

 Realizar “Olimpíadas do Conhecimento”; 

 Ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, 

psicológico e nutricional aos alunos da rede municipal de ensino, através 

da criação de um programa específico de atenção para a saúde do 

estudante; 

 Implantar a disciplina de Xadrez (projeto piloto) em uma das escolas da 

rede municipal, como forma de desenvolvimento cognitivo e intelectual 

dos alunos. Gradativamente, estender à toda a rede; 

 Incluir na temática escolar assuntos como economia doméstica e 

empreendedorismo, visando preparar jovens para desafios que 

encontrarão no futuro; 

 Expansão do programa de educação para a segurança no trânsito e 

prevenção ao uso de drogas, em parceria com a Polícia Militar, para 

todas as crianças do município. 

 Projeto “Votorantim que Enxerga”, uma parceria entre Saúde e 

Educação, diagnosticando crianças, da nossa rede de ensino, com 

problemas de visão e distribuindo óculos gratuitamente; 

 Escolas aberta para as famílias, para maior integração entre 

comunidade e escola; 

SAÚDE  
 

 Redução do tempo de espera e a humanização no atendimento do 

Pronto Socorro, uma união de um comportamento ético com o 

conhecimento técnico, e com a oferta de cuidados dirigidos às 

necessidades dos pacientes.  

 Capacitação dos profissionais; 

 Gestão junto aos órgãos responsáveis para diminuir a fila de espera 

para Cirurgias; 

 Diminuição do tempo de espera para marcação de consultas e 

prioridade nos pedidos de exames, através de triagem médica no 
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atendimento e na central de vagas, além da melhora na qualidade do 

atendimento humanizado.  

 Informatização total do sistema da saúde – utilização da tecnologia para 

servir a população, com a digitalização dos dados, resultado de exames 

e histórico dos pacientes atendidos na rede municipal, garantindo a 

agilidade no atendimento, melhora nos serviços e segurança nos 

procedimentos. 

 Criação do pronto socorro dos animais, “Nós e Eles”, atendimento 

especializado com profissionais capacitados; 

 Programa “Votorantim para Todos” uma atenção ao idoso, que vai 

prever atendimentos diferenciados e políticas públicas de prevenção e 

atendimento especial para pessoas com 60 anos ou mais, melhorando a 

atenção e integração da Terceira Idade; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 Investir em tecnologia para implantar sistema de segurança digital nas 

praças públicas e áreas de grande circulação de pessoas; 

 Realizar instalações adequadamente preparadas e o necessário 

treinamento para os soldados da Guarda Civil Municipal (GCM), que 

estarão responsáveis pelas ações de monitoramento; 

 Retomar as ações de integração entre os órgãos de segurança 

municipais, estaduais e federais, implantando o Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal, com o objetivo é integrar as ações das Polícias Civil 

e Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Bombeiros, Defesa Civil, 

GCM, SAMU, CONSEG e Secretarias Municipais, na busca de maior 

sinergia e eficiência na inteligência de segurança pública; 

 Nessa ação de Guarda Comunitária, a ideia é aproximar a ação dos 

guardas da população, oferecendo atividades e palestras educativas aos 

jovens e adolescentes dos bairros; 

 Implantar uma Base Móvel da GCM, com apoio de motocicletas, para 

levar atendimento à população dos bairros, onde as condições de 
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segurança apresentem altos índices estatísticos de criminalidade ou 

quaisquer condições que recomendem uma ação mais específica; 

 Pleitear para a Polícia Civil e polícia Militar a vinda de novos 

profissionais para suprir as necessidades operacionais da Delegacia de 

Polícia e da Cia  local; 

 Instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da 

cidade; 

 
ESPORTE ,  CULTURA E LAZER  
 

 Apoio aos segmentos artísticos do município;  

 Divulgar a cultura local em eventos intermunicipais; 

 Eventos culturais nos bairros; 

 Apoio aos eventos sociocultural;.  

 Manter as festas populares em nosso município; 

 Ampliação do número de modalidades atendidas pelas escolinhas, 

atendendo Centro, bairros e interior. Envolver profissionais da educação, 

focando a formação do cidadão pleno, para que cada um possa construir 

seu próprio futuro; 

 Implantar o Projeto “Votorantim Revela Atletas”, com potencialização 

de jovens atletas nas diversas modalidades esportivas; 

 Realizar competições esportivas e de integração entre os bairros e 

comunidades; 

 Promover eventos esportivos e de recreação com as pessoas da terceira 

idade e incentivar a participação dos nossos idosos em competições 

regionais e estaduais; 

 Desenvolver atividades diversas de esportes noturnos em nossas 

escolas, aproximando a comunidade escolar; 

 Desenvolver atividades esportivas, dirigidas por profissionais em praças 

públicas nos Bairros; 
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DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO 
 

 Incentivar ações econômicas que mais contribuam para o 

desenvolvimento humano, as quais beneficiem o maior número de 

pessoas possíveis; 

 Apoiar às pequenas e médias empresas, porque este segmento é que 

gera maior parte do produto interno bruto e é o que abriga a vasta 

maioria dos empregos. 

 Estimular a geração de empregos mediante atração de empresas 

industriais e do apoio a elas, a fim de que possam explorar as vocações 

naturais do município e do povo, criando um “Berço Empresarial”; 

 Fomentar incentivos às pequenas e médias empresas; 

 Estabelecer parcerias para qualificar gerentes e trabalhadores do 

comércio, com vistas á ascensão social e profissional dessa classe; 

 Estimular constantemente a qualificação dos diversos serviços que 

sejam necessários ao atendimento de toda a população. 

MEIO AMBIENTE  
 

 Fazer a adesão ao Programa Cidades Sustentáveis com o objetivo de 

mobilizar o município a se desenvolver de forma econômica, social e 

ambientalmente sustentável, com acesso a informações estratégicas, 

troca de experiências com outros municípios, além de se constituir como 

referência exemplar de desenvolvimento sustentável; 

 Fazer campanhas de reaproveitamento, reutilização, e ampliar a coleta 

seletiva e reciclagem de lixo, incentivando métodos sustentáveis de 

descarte, coleta, tratamento e reciclagem, incentivado o cooperativismo, 

criar pontos de entrega voluntária de lixo tecnológico e outros, evitando 

a contaminação do lençol freático. 

 Fortalecer a educação ambiental e desenvolver programas educacionais 

com a Polícia Militar Ambiental, Guarda Municipal Ambiental, Corpo de 

Bombeiros, CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente; 
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 Ampliar programas ambientais, projetos temáticos pedagógicos, horta 

orgânica, orquidário, borboletário, jardim sensorial (explorar os sentidos 

de crianças portadoras de necessidade especiais). 

 Incentivo a agricultura familiar; 

 Criação de hortas comunitárias nos bairros em terrenos baldios; a 

prática de hortas comunitárias produtivas, orgânicas e sustentáveis, 

podendo destinar produtos para a merenda escolar e para o Banco de 

Alimentos; 

 Desenvolver os pontos de comercialização dos produtos agrícolas, 

incentivando e estruturando as feiras livres, inclusive feiras noturnas, e 

dando suporte à produção e venda de alimentos orgânicos; 

 

HABITAÇÃO  
 

 Regularizar áreas fundiárias já ocupadas; 

 Construção de unidades habitacionais, para reduzir a falta de moradia; 

 Adquirir terreno para formação de loteamento residencial; 

 Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos 

aos programas habitacionais.  

 
CIDADANIA  

 

 Definir especial atenção para que as ações da assistência social tenham 

como foco principal a família; 

 Ampliar as ações para a Melhor Idade;  

 Disponibilizar transporte para grupos de melhor idade para 

confraternização com outros grupos e participações em eventos;  

 Intensificar as Políticas da Assistência Social em Convênio com as 

esferas Federal e Estadual;  

 Ampliar o programa CRAS nos Bairros e nas Comunidades; 

 Implantação de escola profissionalizante para capacitação de mão de 

obra e geração de trabalho e renda; 
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 Centro de Atendimento ao Trabalhador; 

 Instituir o Departamento Municipal de Direitos Humanos com vistas ao 

fortalecimento das ações Municipais, como: promoção, proteção e 

defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária; enfrentamento ao abuso e exploração sexual; erradicação 

do trabalho infantil e proteção ao trabalho do adolescente; 

enfrentamento e atenção ao uso abusivo de substâncias psicoativas por 

crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


