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                     CORAGEM E VERDADE PARA MUDAR ARUJÁ! 
 
 

        

 

 

 
                



 

           A ONDA DA VERDADE 

        VALORES E COMPROMISSOS 
           ARUJÁ É SAGRADO, PRECISAMOS DEIXAR UM LEGADO! 

 

                     Pensando nas proximas GERAÇÕES. 
 

 

• Esta é uma Cidade de todos nós, Arujaenses natos ou de coração. Uma Arujá de diversas 

opiniões, cores e orientações. 

• As pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, 

desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do  próximo. 

 
• Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta em uma economia de 

livre iniciativa, têm nome: PROPRIEDADE PRIVADA! Seu celular, seu relógio, sua poupança, 

sua casa, sua moto, seu carro, sua terra são os frutos de seu trabalho e de suas escolhas!  

• São sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados! 

• Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome: FAMÍLIA!, é sagrada! 
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LIBERDADE E EMPATIA! 

 
 

 

• Quebrar o atual ciclo,de Aruja livre do crime, da corrupção e de ideologias perversas, haverá 

estabilidade, riqueza e oportunidades para todos tentarem buscar a felicidade. 

• Devemos ter Empatia! Ter compaixão com o próximo. Precisamos construir uma sociedade 

que estenda as mãos aos que caírem. Escolhas erradas ou tropeços fazem parte da vida. 

Ajudar o próximo a se levantar nos diferencia como humanos. 

• Mais importante: Uma Cidade, fraterna e humana, com menos excluídos, é mais forte. 

•  Há menos espaço para populistas e suas mentiras. 

•  Arujá precisa se libertar dos corruptos. 

•  O povo Arujaense, precisa ser livre de VERDADE! 
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                               DIREITOS E DEVERES 
 
 
 
 

 

• A forma de mudarmos , Arujá será através da defesa das leis e da obediência da nossa lei 

Orgânica, Assim, NOVAMENTE, ressaltamos que faremos tudo na forma da Lei! 

• Qualquer outra forma , não será  admitida. 

 
• Todo Cidadão terá seus direitos preservados. 
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  PRECISAMOS NOS LIBERTAR!  

• Os últimos 30 anos, de Governo da esquerda, foram desastrosos e corruptos, para 

minar os valores da nossa Cidade e das  Familias Arujaenses. 

• Queremos uma Arujá decente, SEM CORRUPÇÃO E INTERESSES ESCUSOS... 

VAMOS NOS 

LIBERTAR! 
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              A NOVA FORMA DE GOVERNAR! 

      Um sonho chamado Arujá  
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2021 SERÁ O ANO DA MUDANÇA 

                                                                                  NOSSA VITÓRIA SERÁ CONTRA A ESQUERDA! 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

   Contra todos esses, GRUPOS de 
interesses escusos, que quase 
destruíram nossa Cidade. 
 

empregos.  
 

  e geração de 

crescimento garantir para 

Faremos os ajustes necessários Após 30 anos em que a esquerda 

corrompeu e estagnou o crescimento 

economico; Faremos um governo de 

Direita. 

PRECISAMOS NOS LIBERTAR, PARA 

QUE ARUJÁ VOLTE A CRESCER. 

Segurança,    Saúde    e    Educação , são 

nossas prioridades. Tolerância ZERO com 

o  crime,  com  a  corrupção  e  com  os 

privilégios. 
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                                  O CAMINHO DA VERDADE! 

                                        Proposta de Plano de Governo 

 
COMPROMISSO 

EFICIÊNCIA 

VERDADE 

 EMPATIA 

ESPERANÇA 

MUDANÇA 
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ARUJÁ LIVRE 
Propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo 

que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal. Um 

governo sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios.  

Um governo formado por pessoas que tenham 

compromisso com  Arujá e com seus munícipes. Que 

atenda aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que 

realmente faz a diferença na vida de todos. 

Um governo que defenda e resgate, os valores Morais e 

éticos. 

 Um governo que devolva a Cidade , aos seus verdadeiros 

donos: OS ARUJENSES. 
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 DESAFIOS URGENTES 
 
 
 

CONTRA a criminalidade, corrupção e aparelhamento ,para estancar os estragos e iniciar o processo de 
recuperação da nossa cidade, bem como da economia. 
 
 

 

• Numeros altissimos de mortes por 
imprudência da administração 
Pública, DEVIDO A CORRUPÇÃO NA 
SAÚDE. 

• Estamos no ano de 2020, ainda 

podemos observar Bairros sem o 

devido cuidado, SEM esgoto, 

iluminação pública e asfalto. 

• Sem qualquer planejamento, A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA fechou 

os comércios durante a Pandemia e 

agravou o numero de desemprego. 

• Corrupção generalizada, noticiada em 

rede  Nacional. 

• Infraestrutura insuficiente e deteriorada. 
 

• Educação e saúde à beira do colapso. 
 

• Mais de 55% desempregados, oficialmente. 
 

• Desrespeito às leis, à vida, à propriedade 

privada , lei Organica do municipio e à 

Constituição Brasileira! 

ARUJÁ EM ROTA FISCAL EXPLOSIVA! 



 

  A ONDA DA VERDADE          LIBERALISMO ECONÔMICO 
 
 
 
 
 
 

geração de renda, emprego, prosperidade e 

inclusão social. Graças ao Liberalismo, 

bilhões de pessoas estão sendo salvas da 

miséria em todo o mundo. 

Mesmo assim, ARUJÁ, NUNCA adotou em 

sua História Republicana os princípios 

liberais. 

 Ideias obscuras, como o dirigismo, 

resultaram em recessão, desemprego e 

corrupção. 

O Liberalismo eleva a confiança e os 

investimentos, gera crescimento, emprego e 

oportunidades. 

de mercado são 

maior instrumento  de historicamente o 

economias As Corruptos e populistas nos levaram, 

uma situação fiscal explosiva, com 

baixo crescimento e elevado 

desemprego. 

Nossa estratégia será adotar as 

mesmas ações que funcionam nas 

Cidades com crescimento, emprego,  

renda para os trabalhadores e 

oportunidades para todos. 



 

 A ONDA DA VERDADE  

ARUJÁ É MAIOR QUE OS NOSSOS 
PROBLEMAS... 

 
 
 
 

Apesar do momento 

difícil, é importante 

não esquecer que 

SOMOS MUITO MAIS 

FORTES que todos 

esses problemas. 

transformação cultural, onde a impunidade, 

a corrupção, o crime, a “vantagem”, a 

esperteza, deixarão de ser aceitos como 

parte de nossa identidade , POIS NÃO MAIS 

ENCONTRARÃO CONIVÊNCIA 

NESSE GOVERNO. 

rápida uma por passará
aa 

ARUJÁ 

 



 

ATUALMENTE TEMOS 15 

ESTRUTURAS Secretariais 

Vamos diminuir para 10. 

        A ONDA DA VERDADE 

 
 
 

             A NOVA FORMA DE GOVERNAR 

                         Estrutura e Gestão 
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 REDUÇÃO DE 
                                          SECRETARIAS 

 
 
 
 

ARUJÁ 

FUNCIONARÁ 

MELHOR COM 

A REDUÇÃO DAS 

SECRETARIAS 

quadro atual deve ser visto como o 

resultado da forma perniciosa e 

corrupta de se fazer política nas 

últimas décadas, caracterizada pelo 

loteamento das secretarias,o  popular 

“toma lá-dá-cá”. 

os 

 legítimos interesses da Cidade. 

atendendo não ineficiente, 

Um número elevado de secretarias 
é 



 

  A ONDA DA VERDADE   

 

                                                                     ORÇAMENTO  
 
 
 
 
 

Com o fim do aparelhamento das secretarias, inverteremos a lógica 

tradicional do processo de gastos públicos. Cada gestor, diante de suas 

metas, terá que justificar suas demandas por recursos públicos. 

Os recursos financeiros, materiais e de pessoal, serão disponibilizados e 

haverá o acompanhamento do desempenho de sua gestão. 

O montante gasto no passado não justificará os recursos demandados no 

presente ou no futuro. Não haverá mais dinheiro carimbado para pessoas, 

grupo político ou entidade com interesses especiais. 
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CULTURA E TURISMO 
 1. Implantação de um Centro Cultural 

Planejar, promover, incentivar e documentar as criações culturais e artísticas, reunir e organizar 

 uma infra - estrutura sobre o conhecimento humano; Desenvolver pesquisas sobre a cultura e a arte 

brasileira, fornecendo subsídios para suas atividades com palcos para teatro, dança, e salas de cinema 

incentivando a participação da comunidade com o objetivo de desenvolver a capacidade criativa de seus 

membros, permitindo a esses o acesso simultâneo a diferentes formas de cultura; e oferecer condições  

para estudo e pesquisas, nos campos do saber e da cultura, com o apoio a educação e ao 

desenvolvimento cientifico e tecnológico.  

2. Implantação de um Museu como Centro de Referência Cultural 

Para que esse espaço Cultural disponibilize aos munícipes a História cultural do município,  

para que este venha se tornar um ponto turístico no futuro 



 

 

3. Instituir fortalecimento do artesanato local com o Programa Recriar. 

* Projetos para formalização do artesão para empreender com acesso ao banco do povo, com o 

investimento direto da produção artesanal. 

* Ampliar o projeto municipal de artesanato com a criação da Casa do Artesão, propiciando 

aperfeiçoamento do artesão através de cursos. 

4. Ampliação de formação e difusão na área cultural. 

* Manutenção e ampliação do projeto musicando. 

* Modernização da Escola Livre de Música e também novas escolas Livre de Música nos bairros  

da cidade. 

* Criar uma Escola livre de Teatro, dança e áudio visual. 

* Fortalecer e incentivar a Banda e Orquestra sinfônica municipal, priorizando e fornecendo 

 incentivos para que esses representem Arujá, mas também fomentando para que se dedique a 

 carreira musical. 

 



 

 

      5. Estimular o Turismo da cidade de Arujá.      

      * Fomentar o turismo cultural na cidade nos seus diversos eventos culturais, como por exemplo  

         a festa do Divino, o Festival Boi Bumbá, a festa Nordestina, a Semana da Consciência Negra,  

        a Marcha para Jesus, bem como trilhas para veículos 4x4, 

        quadriciclos, moto bike e motocicleta, fortalecendo assim o comércio local e seus 

        pontos turísticos desenvolver as rotas turísticas culturais de Arujá, propiciando a vivencia da cidade.   

     *Arujá é conhecida como a cidade natureza, mas não estimula o turismo de maneira  

       a explorar positivamente o que a natureza proporcionou, uma cidade com tamanha  

      área de preservação e belezas naturais. Vamos criar um roteiro de turismo ecológico  

     dentro da cidade explorando toda essa riqueza natural, promovendo eventos  

     (esportivos, gastronômicos, culturais entre outros). 

    

 



 

 

  6. Criar o Programa de Gastronomia. 

     * Fortalecendo também o Comércio local com seus diversos pratos típicos da região.   

  

  7. Implantar um Museu Virtual no Município. 

      *Proporcionando ao munícipe cinema ao ar livre em diversos bairros da cidade. 
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ESPORTE E LAZER  
 

1. Incentivar os atletas bem como fomentar com uma bolsa atleta aqueles que levam o nome  

da cidade, nas suas diversas modalidades de esportes. 

     * Construção de quadras poliesportivas em regiões que ainda não tenha, bem como arrumar 

     as quadras poliesportivas já existentes. 

     * Reformas e melhorias nos campos já pré-existentes. 

     2. Criação de legislação específica para incentivo das atividades esportivas. 

    * Oficializar incentivo fiscal pra empresas que ajudem e incentive as práticas esportivas. 

    * Fomentar as práticas esportivas fornecendo publicidades para tais práticas e esclarecendo a  

       sociedade dos benefícios do esporte para a vida e bem estar. 

 



 

   

 3. Ampliação de todas as atividades do programa municipal de esportes 

   *Aumentar o número de atividades bem como de profissionais visando alcance de bairros  

     mais afastado do centro da Cidade. 

   * Reativar festivais de núcleos nas modalidades Ginástica Rítmica, Basquete, Vôlei, Futebol e Futsal. 

   * Dar prioridades para modalidades e competições para portadores de necessidades especiais. 

   4. Criação de um parque para a cidade  

   * O parque além de propiciar lazer para as famílias, também irá fomentar o comércio e turismo.  

   * Construção de uma pista de atletismo e implementos como caixa de areia e fixação de aparelhos 

    próprios de modalidades e suas variantes. 

   * Construção de um centro de formação específica de ginástica artística devidamente equipada 

      com seus implementos próprios da modalidade. 

 

  * Construção de uma pista de Bicicross para praticarem suas atividades.  



 

   

* Implantação de um centro de reabilitação de atletas composto de uma sala para avaliação física,  

     fisioterapia, musculação, também poderão fazer uso os não atletas, lesados medulares, 

     e com sequelas de poliomielite, amputados, deficientes visuais, portadores de problemas 

     ortopédicos, diabéticos, obesos e hipertensos. 

 

  5. Implantação de novas ciclovias e ciclofaixas. 

  * Incentivar as práticas atividades físicas, bem como favorecimento das ações ambientais. 



 

  A ONDA DA VERDADE 
UM GOVERNO QUE CONFIA 

NOS ARUJAENSES! 
 
 
 
 
 
 

Chega de carimbos, autorizações e burocracias. A complexidade burocrática 

alimenta a corrupção. Faremos um Governo que confiará no cidadão, 

simplificando e quebrando a lógica que a esquerda nos impôs de desconfiar das 

pessoas corretas e trabalhadoras. Não continuaremos a tratar a exceção como 

regra, o que prejudica a maioria dos seguidores da lei. 

 

O GOVERNO VAI CONFIAR NOS INDIVÍDUOS! 

O GOVERNO RECUARÁ, PARA QUE OS CIDADÃOS 

ARUJAENSES, POSSAM AVANÇAR! 
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LINHAS DE AÇÃO 
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LINHAS DE AÇÃO

 
 
 
 
 

 

SEGURANÇA E COMBATE À CORRUPÇÃO : Enfrentar o crime e 

cortar a corrupção. 

SAÚDE E EDUCAÇÃO: Eficiência, gestão e respeito com a vida das 

pessoas. Melhorar a saúde e dar um salto de qualidade na educação 

com ênfase na infantil, básica e técnica. 

ECONOMIA: Emprego, Renda e Equilíbrio Fiscal. Oportunidades e 

trabalho para todos. 
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SEGURANÇA E COMBATE À CORRUPÇÃO   
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Na Globo, o jornal Fantástico , fez uma reportagem, em rede Nacional, onde informa aos Cidadãos 

Arujaenses, sobre o Desvio de 77 milhões na area da saúde , alertando a população de Arujá 

        sobre o crime organizado dentro da Prefeitura. 

 

Muitos Arujaenses pagaram com a vida , pelos atos da corrupção do atual governo. 

 

NÃO PODEMOS , MAIS ACEITAR ISSO! 

 

 

 

 

CHEGA!!! 
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  SEGURANÇA PÚBLICA 
 

1. Interligação entre as repartições Policia Militar, Policia Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, 

Departamento de trânsito entre outras, gerando a integração de ações municipais de segurança 

pública de forma transparente e participativa. 

• Criação da COI, para tornar a guarda referência da região metropolitana. 

• Criação de um convênio com o Estado para atividade Dejem (Atividade Delegada) da PM. 

• Aumento do Efetivo da GCM para que se torne referência a Guarda na região do Alto Tietê. 

 

   2. Reformulação na estrutura da guarda municipal 

       * Visando um trabalho mais ativo junto a sociedade Arujaense 

       *Criação de Postos da GCM nos Bairros do Parque Rodrigo Barreto, Jordanópolis, 

         Jardim Emília e Mirante. 



 
 

 

    *Aumento do monitoramento por câmeras na cidade levando essas câmeras aos Bairros 

    *Incorporação da GCM no programa Vizinhança Solidária com apoio do aplicativo WhatsApp 

    *Criação de Portais monitorados na principais entradas e saídas da cidade.   

    3. Reformulação na estrutura da Defesa Civil 

    * Reformular e fortalecer a estrutura física, bem como equipamentos visando uma atuação  

       mais efetiva e racional com ênfase na preservação da vida. 

    4. Reformulação do departamento de trânsito 

    * mudar toda sua estrutura física, bem como equipar a mesma, remanejando o Departamento 

    de Trânsito da pasta de Serviços para a pasta da Segurança pública. 

    5. Fazer uma parceria com o Governo do Estado junto com a Secretaria de 

        segurança Municipal para implantar a Delegacia da Mulher. 

     * Garantido assim a queda de agressões à mulher e o combate das desigualdades entre homens 

        e mulheres, como condição do desenvolvimento do município com proteção e justiça.                                                                                                   
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  SAÚDE 

      1. Contratação de médicos e equiparação dos salários para os médicos PJ com o mercado privado 

      2.  Tornar 24 horas às UPAS Pré-existentes na cidade. 

      * Essa será uma questão que será resolvido nos primeiros 100 dias. 

      3. Implantação de Upa Infantil 

      * Criação do programa de pré-natal de alto risco, disponibilizando leitos de UTI para suporte 

      * Para atendimento exclusivo das crianças de 0 a 12 anos 

      * Contratação por meio de Pessoa Jurídica de médicos qualificados para especialidades  

         no Município de Arujá. 

     

 

 



 
 

 

     4. Programa Dentista para todos 

    * Propiciar atendimento dentário para todos os munícipes 

    *Criar o programa de acompanhamento médico às crianças nas escolas municipais  

       bem como, acompanhamento de Dentistas.        

                                                                           

    5. Implantação da Clínica de Especialidades para a Mulher 

                                                                           

    * Atendimentos em saúde da Mulher 

    * Atendimento de pré-natal 

    * Atendimento nutricional 

    * Banco de leite humano 

    * Exame de Papanicolau 

    * Exame de Mamografia 



 
 

 

     5.Reformulação dos CAPS 

     * Centro de atenção psicossocial - Álcool (serviço é especifico para o cuidado e atenção as pessoas 

        em decorrência do uso de álcool). 

     * Centro de atenção psicossocial - Drogas (serviço específico para o cuidado e atenção das pessoas 

        em decorrência do uso de drogas).        

     * Centro de atenção psicossocial infantil, em parceria com a Secretaria de Educação e Conselho da  

       criança e adolescente visa o atendimento e atenção as crianças em decorrência dos quadros 

       psiquiátricos assim como o espectro autismo, psicoses infantis, e alterações de comportamento, 

       déficit e etc. 

    6. Busca constante pra trazer para a cidade de Arujá o Hospital Regional 

    * Vamos fazer dessa questão uma prioridade e uma Pauta permanente, cobrando junto 

      ao governo do Estado e governo Federal. 

    7. Criação de um Corpo/Conselho diretivo composto por administradores que serão responsáveis  

        pela fiscalização direta do trabalho prestado pela empresa de saúde. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

    1. Modernização do espaço do empreendedor 

    * Formação de empreendedores e comerciantes locais para que possam empreender na 

       nossa Cidade. 

   * Implantar o incentivo fiscal, para que possamos atrair novas empresas e expandir nossos 

      polos e centros industriais 

   * Incentivar a criação de microempresas individuais reduzindo a informalidade 

 

    2. Criar um aplicativo para que o empreendedor possa implantar uma licença fácil  

    * Esse programa irá desburocratizar a abertura de pequena e média empresa. 

 

      



 
 

 

     3. Criar o mês do empreendedor 

 

    * Mês na qual o empreendedor ou futuro empreendedor irá desfrutar de palestras, 

     cursos para que possa criar, inovar diferentes nichos de atividades dentro do universo 

     do empreendedor fomentando assim uma cultura empreendedora na cidade de Arujá. 

 

    4. Criar camelódromo, regularizando todos como MEI (Micro empreendedor individual). 

     * Espaço onde, poderão trabalhar de forma organizada e legalizada, e concentrar um grande  

       fluxo de pessoas para que aqueça o comercio em Arujá. 
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    EDUCAÇÃO 
       1. Ampliação e reformas de creches e Pré-escolas 
       * Melhorar infraestrutura dos prédios da educação.  

       *Cumprir a meta do plano nacional de educação (PNE). 

       * Garantir a implementação da BNCC. 

 

      2. Promover de forma efetiva o ensino em tempo integral 

      * Atendimento de educação infantil (creches) 

      * Atendimento de educação infantil (jardim e Pré-escola) 

      * Atendimento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

      * Ampliar oferta de vaga em creche. 

      * Implementar projetos de tempo integral para o fundamental 



 
 

       

       *Cumprir a meta do plano nacional de educação (PNE). 

       * Garantir a implementação da BNCC. 

      * Estabelecer parcerias voltadas aos alunos com as secretarias de esporte e cultura. 

      * modernizar laboratórios de informática. 

      * Fortalecer e implementar novos programas Educacionais voltados para o atendimento 

        de crianças com necessidades especiais. 

 

      3. Aprimoramento dos Programas de Alfabetização  

      * Ciclos de alfabetização do 1º ao 3º ano 

      * Educação de jovens e adultos 

      * Realização de parcerias Público-Privadas para utilização de imóveis que possam se adequarem suas  

         condições para funcionamento de escolas de unidade básica. 

 



 
 

      

      4. Aprimoramento do atendimento voltado à Educação Especial 

     * Implantação de novas políticas públicas voltadas para a educação especial de Arujá. 

     * Contratação de professores e psicólogos em cada unidade escolar para atender alunos em 

        condições de educação especial. 

     * Ampliar nas escolas obras para a acessibilidade. 

     * Criação de um corpo diretivo para orientação e palestras para mães com filhos com espectro autista. 

     5. Trazer para o município a Escola Cívico-militar. 

     6. Usar o espaço do Pró - menor para criação de um centro de formação técnica voltada 

         para o marketing digital. 

     7. Revisão do plano de carreira do Magistério. 
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      ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

       1. Reformular o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 

       * Implantação de CRAS nos bairros mais carentes da cidade. 

       2. Buscar de forma efetiva políticas públicas da assistência social  

       * Estabelecer articulações com rede não governamental de assistência social e com outras  

       políticas sociais da prefeitura para que possamos responder com efetividade as necessidades. 

      3. Criação de legislação especifica para o Primeiro Emprego com incentivo e isenções de tributos  

          as   empresas. 

     * Criação de posturas e regras para que o jovem ingresse de maneira sadia, rápida e  

         transparente ao mercado de trabalho. 

 



 
 

 

     4.Reformulação de políticas públicas do centro de Convivência e do Adolescente 

        (Antigo pró - menor de Arujá). 

     * Reformulação, expansão e descentralização de convivência da criança e do adolescente  

        do centro (antigo pró- menor) irá proporcionar mais ações de cursos e vagas ligadas as  

        empresas instaladas no município e região.  

    * Essa reformulação ainda poderá fazer a integração entre os setores produtivos, as escolas 

       técnicas (ETEC, SENAI) e faculdades para inovação e novas tecnologias, além do fornecimento 

       da ligação entre o polo industrial e centro industrial acadêmico e o empresarial. 

     * Incentivar o desenvolvimento de alternativas cientificas e tecnológicas locais de 

       baixo impacto e socialmente relevantes para solucionar os problemas gerados pelo  

       atual modelo de crescimento da cidade realizando parcerias com instituições de ensino 

      e pesquisa e organizações do terceiro setor, bem como implementando programas nacionais 

      adequados as demandas locais. 



 
 

     

    5. Aprimorar as políticas públicas de assistencialismo ligados ao governo federal e estadual 

    * promover a inclusão da população e do munícipe em situação de risco, vulnerabilidade e  

       pobreza, articulando as competências municipais, de estado e União, cujo o foco seja a 

       erradicação da pobreza. 

    6. Criação da carteirinha de portadores do espectro autista. 

    * Carteirinha para crianças e responsáveis da criança com espectro autista. 

    7.Trazer por meio de convênio cursos técnicos profissionalizantes voltados para a  

       vocação de nosso centro industrial e também para a exploração do Turismo. 
 

         

      

 

 



 
 

          A ONDA DA VERDADE                 

   GESTÃO PÚBLICA PARA A NOSSA CIDADE 
 

1. Modernização de toda a máquina pública e a Implantação de software e aplicativos para  

corroborar com a rapidez dos serviços a eficiência e a eficácia. Com o programa ARUJÁ EM  

UM CLICK. Para que você Cidadão Arujaense, solicite os serviços de forma digital, pelo seu celular. 

 

    2. Reestruturação na fiscalização municipal. 

 

     Reformular a estrutura física, tai como posturas, obras, meio ambiente, zoonose, sanitária, tributária  

     e fazendária afim de organizar e dar controle a todas as atividades do município de forma responsável. 

 

  

 



 
 

         A ONDA DA VERDADE                

      HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

1. Priorizar a construção de moradias para a população de baixa renda, com renda familiar de  

     até 3 salários mínimos. 

2. Buscar parceria do Governo Federal para o Programa Minha Casa Minha Vida 

3. Dar moradia às pessoas que estão vivando em área de risco. 

4. Execução da dívida da Empresa Continental      

     5. Regularização fundiária 

 

 

 

 

              



 
 

         A ONDA DA VERDADE                 

  MEIO AMBIENTE 
 

1. Municipalização do sistema de licenciamento ambiental 

     * Atividade de pequeno e médio risco, que estão inclusive na área de proteção de 

       mananciais - APM, poderão receber licenciamento com maior rapidez e exercer suas 

       funções dentro da legalidade, essa ação irá gerar eficiência no processo de licenciamento  

       ambiental, proporcionando agilidade nas aprovações. 

      2. Efetiva implantação do Parque de Arujá 

      3. Implantação do plano de resíduos sólidos atendendo a política nacional 

      4. Estruturação e novas políticas para coleta seletiva 

      * Criação de PEVs - Ponto de entrega voluntária, separar materiais recicláveis de orgânicos  

          podem contar com o uso de PEVs, grandes aliados na reciclagem do lixo 

          O PEV (ponto de entrega voluntária) é um local público onde os municípios podem  



 
 

     se desfazer de materiais recicláveis; depositando-os separadamente conforme os  

     receptores a disposição. Os PEVs têm um papel extremamente importante na prática 

     de separação do lixo para destinação final e reciclagem. 

    * Equipar os galpões de reciclagens existentes na cidade 

    *criação de ecopontos nos bairros 

    5. Criar políticas de sustentabilidade para Resíduos Sólidos. 

    * Políticas públicas de consumo consciente integrando os princípios de proteção da saúde individual 

       e publica e da qualidade ambiental. 

    6. instituir o Programa de incentivo a reutilização da água de chuva. 

    7. Instituir Programa de Controle e Proteção Animal 

    * Fazer parceria com Instituições de proteção animal para políticas de controle e proteção animal, 

       inclusive adoção. 

    * Estabelecer políticas para penalizar abandono e maus tratos de animais no âmbito do município 

    *Estabelecer campanhas periódicas de conscientização da proteção animal como políticas de 

      prevenção ao meio ambiente. 



 
 

 

      MULHERES 

1. Implantação da Clínica de especialidades a Mulher 

2. Criação parceria com o poder judiciário para implementação da ronda lei maria da penha 

     OBRAS 

    1. Recapeamento asfáltico em diversos pontos da cidade 

    * Efetuar manutenção e conservação das vias dos corredores de ônibus do município 

    *Efetuar manutenção e conservação das vias dos loteamentos fechados, em parceria com as  

      respectivas Associações. 

    PLANEJAMENTO URBANO 

   1. Revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 

   * Garantir o desenvolvimento controlado gerando novos empreendimentos dentro de uma  

      Nova realidade de investimentos e vocações. 

 



 
 

    

     * Empreender ações qualitativas e criativas para que Arujá seja percebida como uma cidade  

        Referência em planejamento urbano, incorporando as verdades estatísticas da cidade no diálogo 

        com a população. 

 

      2. Revisão do Plano Diretor de Arujá 

      * Monitorar o desenvolvimento da Cidade e gerir o planejamento urbano de forma 

         integrada, descentralizada, compartilhada e participativa por meio de diálogo efetivo 

         com a população. 

     * Desenvolver ações e alianças estratégicas com cada um dos municípios do Núcleo Urbano Central  

        da região metropolitana através de projetos e programas integrados levando em 

        consideração as especificidades de cada município e a sua relação com a nossa cidade visando 

        maior integração e visão metropolitana do processo de desenvolvimento. 

 



 
 

 

       3. Implantação do Plano Viário de Arujá- PVA 

 

        * O plano Municipal tem como objetivo, diagnosticar a cidade dos impactos técnicos existentes, 

           bem como dar direção ao sistema viário local e regional, de forma organizada 

        * Ainda deverá o mesmo harmonizar e ordena o uso e ocupação do solo em função dos 

           padrões operacionais e funcionais do sistema viário e da oferta de infraestrutura. 

      4. Implantação do Camelódromo em Arujá 

       * Visa regularizar e regulamentar a situação dos ambulantes no munícipio, dando ordenação urbanística 

          e equilíbrio comercial aos comércios existentes. 

           

 

 

 

 

 



 
 

          A ONDA DA VERDADE 

 

          

 

                  

                                        SUFOCAR A CORRUPÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Transparência e Combate à Corrupção são metas inegociáveis. 



 
 

  A ONDA DA VERDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAÚDE E EDUCAÇÃO 



 
 

  A ONDA DA VERDADE 
A SAÚDE DEVERIA SER MUITO MELHOR 

Com o valor que Arujá gasta! 

 

     

Abandonando qualquer questão ideológica, 

chega-se facilmente à conclusão que a 

população Arujaense, deveria ter um 

atendimento melhor, tendo em vista o 

montante de recursos destinados à Saúde. 

É possível fazer MUITO mais com os 

atuais recursos! 

ESSE É NOSSO COMPROMISSO! 

Mesmo quando observamos apenas os 

gastos do setor público, os números ainda 

seriam compatíveis com um nível de bem 

estar muito superior ao que vemos na rede 

pública. 



 
 

 A ONDA DA VERDADE                   SAÚDE NA BASE 

 
 

O Prontuário DIGITAL CONECTADO 

ATRAVÉS DE APLICATIVO Interligado 

será o pilar de uma saúde na base 

informatizada e perto de casa. Os 

postos, ambulatórios e P.A e UPA, 

devem ser informatizados com todos os 

dados do atendimento, além de registrar 

o grau de satisfação do paciente ou do 

responsável. O cadastro do paciente 

reduz custos ao facilitar o atendimento 

futuro por outros médicos, em outros 

postos ou hospitais. Além disso, torna 

possível cobrar maior desempenho dos 

gestores locais. 



 
 

  A ONDA DA VERDADE                                                   
PREVENIR É MELHOR E MAIS BARATO 

prematuros. 

de redução significativa houve 

UM   EXEMPLO   DE   PREVENÇÃO   : 

Saúde bucal e o bem estar da gestante. 

Estabelecer nos programas neonatais  a 

visita ao dentista pelas 

gestantes. Onde isso foi implementado , 

Médicos 

carreira 

de Arujá: Será criada a 

de Médico da Cidade, para 

atender as áreas remotas e carentes de 

Arujá. 

doenças 

diabetes, como frequentes 

hipertensão, etc. 

de  auxiliar 

preventiva para saúde 

controle 

técnicos de 

Os agentes comunitários de saúde 

serão treinados para se tornarem 

Outro exemplo será a inclusão dos 

profissionais de educação física no 

programa de Saúde da Família, com o 

objetivo de ativar as academias ao ar 

livre como meio de combater o 

sedentarismo e a obesidade e suas 

graves consequências à população 

como AVC e infarto do miocárdio. 

AUMENTAREMOS O EFETIVO DOS 

MÉDICOS POR MEIO DE CONCURSO 

PÚBLICO E TAMBÉM IREMOS 

EQUIPARAR OS SALÁRIOS DOS 

MÉDICOS, CONTRATADOS COMO PJ 

AO MESMO VALOR DA REDE 

PRIVADA. 



 
 

  A ONDA DA VERDADE A EDUCAÇÃO TAMBÉM  SERÁ MELHOR 

com o valor que ARUJÁ, gasta! 
 

  

 

Na Educação, assim como na Saúde, os 

números levam à conclusão que as crianças e 

os adolecentres Arujaenses, deveriam ter um 

desempenho escolar muito melhor, tendo em 

vista o montante de recursos gastos. 

Os valores, tanto em termos relativos como em 

termos absolutos, são incompatíveis com nosso 

péssimo desempenho educacional. 

Conteúdo e método de ensino precisam ser 

mudados. Mais matemática, ciências 

português, SEM DOUTRINAÇÃO 

 

 

SEXUALIZAÇÃO PRECOCE.  

 

A mudança começa agora!!! É POSSÍVEL FAZER MUITO MAIS COM 

OS ATUAIS RECURSOS! 

É O NOSSO COMPROMISSO! 



 

 

 

 

  A ONDA DA VERDADE                GESTÃO É IMPORTANTE, PORÉM, 
                                                 conteúdo, forma e estratégia, precisam mudar! 
 

 

   

Além de mudar o método de gestão, na 

Educação também precisamos revisar e 

modernizar o conteúdo. Isso inclui a 

alfabetização. 

 

As escolas técnicas de Arujá,com mais cursos! 

Para buscar  formas de elevar a produtividade, a 

riqueza e o bem-estar da população. Devem 

desenvolver novos produtos, através de parcerias e 

pesquisas com a iniciativa privada. Fomentar o 

empreendedorismo para que o jovem saia da 

escola, pensando em abrir uma empresa. Enfim, 

trazer mais ideias que melhorem, essas questões. 



 

 

 

 

          A ONDA DA VERDADE                 

 

 

EDUCAÇÃO: 
Integrando para 
melhorar 

 
 

 

CONTRATAÇÃO DE MAIS PROFESSORES COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA, 

AS CRIANÇAS COM EXPECTRO AUTISTA 



 
 

 

 

 

 A ONDA DA VERDADE 

 

ECONOMIA E 
INFRAESTRUTURA 



 

 

  A ONDA DA VERDADE  
                       
ECONOMIA Retomar o Crescimento 

 
 

Nossa prioridade é gerar crescimento, oportunidades e emprego, retirando 

enormes contingentes da população da situação precária na qual se encontram. 

Nunca haverá estabilidade social na presença de fome, violência, miséria e de 

altas taxas de desemprego. Todo indivíduo deveria ter as condições de fazer 

escolhas que permitam preservar sua vida, sua liberdade e buscar sua 

felicidade, além do conforto de sua família. Uma Cidade, justa propicia 

oportunidades para que todos os seus membros, e não apenas os mais ricos, 

tenham chances de trilhar o caminho da prosperidade, através de realizações 

pessoais e familiares. Uma Arujá de forma justa, deve propiciar aos mais pobres 

oportunidades para que superem suas dificuldades e prosperem



 

 

          A ONDA DA VERDADE                                            ECONOMIA 
Eficiência e Controle dos Gastos 

 
 
 
 
 
 
 

A administração pública inchou de maneira descontrolada nos últimos anos. 

Houve uma multiplicação de cargos, benefícios , sem comparação em nossa 

História. Como resultado, vemos um setor público lento, aparelhado, ineficiente 

e repleto de desperdícios. Podemos fazer mais com muito menos, partindo de 

um movimento de gestão pública moderna, baseado em técnicas, além do corte 

de privilégios. 



 

 

 

                                                               ECONOMIA 
                                        Privatizações e Concessões 
 
 
 
 
 
 

O debate sobre privatização, mais do que uma questão ideológica, visa a eficiência 

econômica, bem-estar e distribuição de renda. Temos que ter respeito com os pagadores 

de impostos. Em Arujá, esse debate envolve um elemento extra: o equilíbrio das contas 

públicas. 



 

A ONDA DA VERDADE 
ACIMA DE TODOS ECONOMIA 

 

 

    

 
Abertura Comercial 

 
 

 

Facilitar o comércio é uma das maneiras mais efetivas de se promover o 

crescimento econômico de longo prazo. A evidência empírica é robusta. Arujá é 

uma das cidades, menos aberta aos comércios, a consequência direta disso é 

nossa dificuldade na geração de emprego. Do ponto de vista teórico, a 

dinamização do comércio funciona como um choque tecnológico positivo na 

cidade, aumentando sua produtividade e incrementando seu crescimento 

econômico de longo prazo. 

Propomos, assim, a redução de muitos tributos .Que resulte em abertura de 

novos comércios , bem como de novas empresas, propiciando emprego. 



 
 

 

  A ONDA DA VERDADE                 
  

                                                                                                                                                                                                      METAS 

 

Desburocratizar, simplificar, privatizar, 

pensar de forma estratégica e integrada;  

Arujá, tem que  atrair uma grande 

quantidade de empresas, gerando 

empregos. 



 

 

PARA FINALIZAR 
Queremos resgatar o sentimento de 

uma Arujá, justa, livre e fraterna 
 
 
 
 
 

• Todos esses objetivos não valem sem resgatar a fraternidade, o respeito ao 

próximo, a cidadania, a responsabilidade com os mais fracos e vulneráveis. 

• Fraternidade é lutar por quem não pode se defender dos maus. Brigar para que 

os jovens tenham um futuro e os idosos não fiquem desamparados por um 

estado falido, uma educação aparelhada ideologicamente e uma Saúde em 

frangalhos. É combater o roubo do dinheiro público e não ser passivo ou 

indiferente com o sofrimento dos Arujaenses. 

  ARUJÁ PRECISA DE MUDANÇA,VERDADE, EMPATIA E ESPERANÇA! 



 

 

 

 
 

          A ONDA DA VERDADE               ARUJÁ DE DIREITA!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDEM E PROGRESSO 


