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Assistência Social
Ampliação da Frente de Trabalho Municipal
Ampliação das Vagas do Programa Jovem Aprendiz
Ampliação do Programa Jovem Aprendiz, oportunizando o desenvolvimento do
Jovem e sua inserção na Sociedade
Ampliar e diversificar as políticas públicas dos CCCAs (Centro de Convivência da
Criança e Adolescente)
Ampliar o quadro de especialistas – Psicólogos e Assistentes Sociais
Desenvolver legislação específica para primeiro emprego, buscando incentivo
tributário às empresas, inserindo a comunidade dos bairros mais afastados
Estabelecer Parcerias com ONGs e OS para Implantação de Casa de Passagem
Fomentar políticas públicas da Assistência Social: estabelecer articulação com a
rede não governamental de Assistência Social e com as outras políticas sociais da
administração, em especial as de saúde, educação e segurança pública, para
atender a diversidade de necessidades
Fortalecer as ações e políticas públicas de Assistência Social, com repasses do
governo estadual e federal
Implantação da Casa Abrigo para Mulheres
Implantação de Espaço para Acolhimento à drogadição
Implantação de Instituição de Longa Permanência
Implantação de um CRAS – Móvel para viabilizar o atendimento à população
residente nos bairros mais afastados
Implantação de um CRAS na região do Mirante / Jd. Pinheiro
Implantação do Espaço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes com situação
de risco e vulnerabilidade

Cultura e Turismo
- Adequação do prédio da Escola Municipal Livre de Música
- Adequar o Casarão das Artes para sediar o Espaço da Economia Criativa
- Ampliação das vagas através de contratação de novos profissionais
- Ampliação das vagas para cursos e oficinas culturais nos bairros
- Ampliação dos Programas Estaduais através de convênios: Viagem Literária,
Pontos MIS, Projeto Guri, Oficinas Metropolitanas
- Ampliar e fortalecer o artesanato, através de parcerias com o SEBRAE, para
suporte ao pequeno produtor artístico.
- Criação de novos pólos culturais com ênfase na dança, teatro e artes visuais
- Criação do Espaço Multifuncional da Cultura para reuniões, cursos, espetáculos,
apresentações e diversidade cultural.
- Criação do Plano Municipal de Turismo
- Desenvolver atividades de incentivo à leitura e literatura, equipando a Biblioteca
Pública Municipal
- Desenvolver o Sistema Municipal de Cultura
- Fomentar Editais de Premiação Artística, e fortalecer os Fundos Municipais de
Cultura, e o de Turismo
- Fortalecer o apoio aos eventos geradores de fluxo turístico
- Implantação de atividades aos fins de semana na Estação Cidadania, dando
espaço para economia criativa para geração de renda, com participação da
comunidade, preparando-os para o empreendedorismo.
- Implantação do Acervo Histórico e Recursos Humanos no Museu Municipal,
integrando o Sistema Estadual de Museus.
- Implantar o Programa Cultura Itinerante, fomentando novos pólos nos bairros, e
incentivando os artistas locais de maneira descentralizada.
- Implantar o Programa Valoriza Arujá, desenvolvendo rotas para oportunizar o
conhecimento e interação dos moradores do município

- Implantar Programa de Preservação ao Patrimônio Histórico
- Implantar Programa de Valorização Gastronômica local
- Programa de Fomento à Cultura
- Reestruturar a Banda Municipal, implantando recursos humanos e atividades
elencadas às escolas de educação básica, para formação de público e conteúdo
do grupo.

Desenvolvimento Econômico
Buscar parcerias com os municípios do Alto Tietê para promoção de feiras e
eventos que beneficiem o empreendedor
Criar o Pólo Tecnológico
Criar Programa de Incentivo Fiscal para atrair novos investidores ao município
Firmar parceria com instituições como SENAI/SENAC/ONGs, bem como
instituições de ensino privado, para promover a capacitação do trabalhador
Implantar o Programa Licença Fácil
Modernizar e dotar de recursos o Espaço do Empreendedor

Educação
Ampliar a oferta de vagas na região do Jd. Emília, para atender aos bairros do
entorno
Ampliar o Centro de Triagem e Psicologia
Ampliar oferta de vagas nos CMEIs
Aprimorar o sistema de transporte escolar
Aprimorar o suporte pedagógico através da sistematização de proposta curricular,
para dar oportunidade a todos os alunos da rede
Capacitar e promover formação aos educadores e equipe escolar
Concluir e equipar o Prédio da Escola do Bairro Jordanópolis
Concluir e equipar o Prédio da Nova CMEI do Pq. Rodrigo Barreto

Estabelecer programa permanente de manutenção dos prédios escolares
Fomentar programas educacionais de apoio à inclusão e atendimento de pessoas
com necessidades especiais
Implantar e manter uma equipe pedagógica especializada, para dar suporte aos
gestores das escolas da rede
Implantar programas especiais para as unidades localizadas em locais de
vulnerabilidade social
Implantar Projeto de Escola de tempo Integral para o Ensino Fundamental,
gradativamente
Integrar as atividades esportivas, culturais e de línguas ao currículo das unidades
escolares
Integrar o acesso entre a comunidade e a equipe escolar
Melhorar a infraestrutura, inclusive com acessibilidade, para atendimento nos
prédios escolares e demais unidades da Secretaria de Educação
Modernizar e equipar os laboratórios de informática das escolas
Organizar de maneira estratégica o almoxarifado, bem como a logística de
materiais e suprimentos tecnológicos
Otimizar e aprimorar a política de entrega dos uniformes e materiais escolares
Primar pela qualidade da merenda escolar
Revisar o Plano Municipal de Educação e o Plano de Carreira do Magistério, para
valorização dos profissionais da classe

Esportes
- Ampliação das vagas através de contratação de novos profissionais
- Ampliar as modalidades e atendimento do Programa Municipal de Esportes
- Ampliar e manter as Academias ao Ar Livre e Espaços Kids, inclusive com
equipamento de inclusão das pessoas com necessidades especiais
- Criação do Conselho Municipal e Fundo Municipal de Esporte
- Implantação de acessibilidade em todos os pólos e ginásios esportivos;

- Implantação de grama sintética e Iluminação pública no Estádio Municipal
Armando Maiolino, para utilização no período noturno
- Implantação de novas ciclovias e ciclo faixas
- Implantar os Jogos Municipais do Idoso
- Manutenção estrutural dos ginásios e pólos esportivos;
- Reformulação do quadro funcional da Secretaria de Esportes

Gestão Pública
Aprimorar a Controladoria Interna do Município
Aprimorar a Ouvidoria Municipal
Aprimorar o Departamento de projetos e convênios
Aprimorar o sistema e portal da transparência
Implantar a Certificação ISO em todo sistema público municipal
Implantar o Plano de Carreira Municipal, para valorização dos profissionais
Modernizar a máquina administrativa
Otimizar recursos com a administração de pessoal
Reestruturar a Fiscalização municipal

Habitação
Criação do Conselho Municipal de Habitação
Implantar parceria para construção de moradia popular
Regularizar o Bairro do Retiro, estendendo a iniciativa aos demais que necessitam
da documentação

Meio Ambiente
Adequar o Plano de Resíduos Sólidos
Adquirir veículo e equipamento para suporte à poda e supressão de árvores
Ampliar e dotar de recursos e equipamenetos o Parque dos Ipês e implantar e
mais um Parque Municipal
Criar políticas de sustentabilidade para Resíduos Sólidos
Criar uma agenda ambiental anual
Criar projeto de padronização do plantio de árvores, com o objetivo de se ter a
espécie adequada a cada local
Estruturar e implantar novas políticas públicas de Coleta Seletiva
Implantar a usina de compostagem
Implantar hortas comunitárias
Integrar e potencialziar as ONGs ambientais do município
Instituir Programa de Controle e Proteção Animal
Instituir Programa de Incentivo a re-uso e re-utilização de água de chuva
Municipalizar o Sistema de Licenciamento Ambiental

Planejamento
Estabelecer novas estratégias para melhoria do sistema viário, com novos
recursos para o trânsito
Implantar a padronização dos abrigos de ônibus e locais de Transporte Público
Implantar o Plano Viário de Arujá – PVA
Manter revisada e atualizada a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo
Manter revisado e atualizado o Plano Diretor de Arujá

Obras e Serviços
Implantar infraestrutura em bairros mais afastados
Implantar recapeamento asfáltico em diversos pontos da Cidade
Implantar uma central de atendimento de iluminação pública, em casos de
emrgência
Otimizar os serviços de limpeza urbana, bem como manutenção de áreas verdes
Renovar e equipar a frota dos veículos e equipamentos em geral

Saúde
Ampliar e dotar de maiores recursos o “Centro de controle de Zoonose”
Ampliar e dotar de melhores recursos os agentes de saúde
Ampliar e dotar de recursos as UBSs, em especial a da região do Jd. Emília
Ampliar o quadro de médicos, com contratação de geriatra, ortopedista e urologista
Buscar parceria com as Universidades Federais e Estaduais para
implantação/operação do Hospital Regional
Buscar parceria com o Estado para Ampliação do Atendimento do Centro de
Especialidades
Criar um Centro de Diagnósticos para realização de serviço de exames por
imagens, para atendimento da saúde da mulher e do homem
Dar andamento à construção do Hospital Regional

Implantar o CAPS – Centro de Atenção psicossocial – Infantil
Implantar o CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas
Implantar o Centro de Distribuição Farmacêutica
Implantar o Centro de Saúde da Mulher
Municipalizar a Vigilância Sanitária
Reformular o Sistema de transporte de pacientes

Segurança Pública
Ampliação do Programa Vizinhança Solidária, em parceria com a Polícia Militar do
Estado de São Paulo
Ampliar o Sistema de Monitoramento Integrado
Aumentar o efetivo da GCM
Criar a Guarda Ambiental
Estruturar a Defesa Civil Municipal
Estruturar e ampliar a frota da GCM, bem como os equipamentos
Estruturar e dotar de recursos a Secretaria de Segurança Pública
Implantar a Delegacia da Mulher
Implantar o GGI – Gabinete de Gestão Integrada
Implantar o Programa Patrulha Maria da Penha, em defesa e apoio à mulher
Promover cursos de capacitação para a GCM

