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Carta de Princípios e Diretrizes 

 

A futura administração pública municipal deverá estar absolutamente comprometida 

com o princípio da moralidade, em sua mais ampla concepção, que aliado ao princípio 

da supremacia do interesse público será o alicerce fundamental de toda e qualquer 

construção política e programática; 

 

Deverá, de igual modo, ser eficaz e estar comprometida com os princípios da 

transparência, publicidade e motivação dos atos administrativos, o qual se traduzirá em 

ferramenta de empoderamento popular, controle e combate a ilicitudes administrativas; 

 

O conceito da sustentabilidade é o eixo transversal que deverá lastrear a elaboração e 

implementação de todas as políticas públicas da administração, as quais deverão ter 

como elemento norteador o desenvolvimento integral do ser humano, econômico e 

social do Município, sempre com respeito às características identitárias históricas, 

naturais e culturais de Atibaia; 

 

Comprometido com o princípio da eficiência, o novo governo deverá envidar todos os 

esforços na implementação de uma gestão profissional, técnica e tecnológica, inovadora 

e humanizada, que privilegie princípios elementares de governança corporativa 

aplicáveis ao setor público, com processos permanentes de planejamento, avaliação, 

gerenciamento e compartilhamento de decisões; 

 

Ainda com lastro no princípio da eficiência, a futura administração pública municipal 

deverá priorizar a descentralização administrativa, de modo a otimizar o atendimento ao 

cidadão, sem que, contudo, medidas desta natureza impliquem em assunção de gastos 

incompatíveis com o orçamento municipal; 

 

Assim, em decorrência do todo acima, a nova gestão administrativa deverá estar 

comprometida com a observância de princípios e normas de Responsabilidade Fiscal, 

Social e Ambiental. 

 

Os elementos norteadores desta Carta estão alinhados com os Princípios e Valores dos 

Membros que dão suporte à presente candidatura, baseados na Democracia Republicana 

e Participativa. 

 

Por fim, em decorrência das incertezas econômicas decorrentes da pandemia do 

COVID-19, ressaltamos que a implementação das propostas contidas neste plano 

depende da capacidade de arrecadação do Munícipio nos próximos anos, da manutenção 

e eventual ampliação de transferências de recursos do Estado e da União, além, 

obviamente, de autorizações legislativas. 

 



Por fim, muitas ideias trazidas pela população ao longo da campanha poderão integrar o 

conjunto de ações da administração, desde compatíveis com o quanto apresentado. 
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1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

A operacionalização de uma Gestão Pública Transparente, Eficiente e Eficaz é o 

principal objetivo deste Plano de Governo. 

 

No campo da Eficiência, tem-se como proposta a implantação de plataformas que 

valorizem a agilidade no atendimento ao munícipe e que torne possível ao cidadão 

mensurar a qualidade dos trabalhos realizados. 

 

Entendemos que o incentivo e o estímulo à capacitação do servidor público são 

fundamentais no sentido de proporcionar valorização profissional e garantir melhores 

condições de trabalho e, por consequência, melhor atendimento ao cidadão. 

 

Por meio de constante fiscalização educativa e efetiva, propõe-se diagnosticar setores da 

Administração Pública em que se faz necessária eventual ampliação de quadros, para o 

cumprimento das rotinas de trabalho de maneira eficiente e eficaz, conforme 

estabelecido em lei. 

 

Com vistas ao princípio da economicidade, objetiva-se enxugar os gastos públicos e 

otimizar o orçamento com a diminuição dos cargos de livre nomeação e contratações 

desnecessárias, privilegiando o funcionalismo de carreira. Propõe-se também a 

implantação de sistema de monitoramento de gastos e desperdícios como ferramentas 

indispensável para garantir economia e racionalidade no uso dos recursos públicos. 

 

A participação plural da população em cada etapa do processo de decisão, elaboração e 

execução de políticas públicas é fundamental dentro de um Estado Democrático de 

Direito, sendo que a tomada de decisão compartilhada é parte importante em nossa 

proposta de gestão pública humanizada, comprometida com a sociedade em que está 

inserida. 

 

Objetiva-se a criação órgão de controle como instrumento independente de 

transparência e combate à corrupção, com realização de medições e auditorias para 

controle de gastos e identificação de problemas de gestão a serem corrigidos. 

 

2. EDUCAÇÃO  

 

Garantir um ensino de qualidade aos alunos, promover capacitação e valorização dos 

profissionais da Rede Municipal de Ensino, modernizar e reformar espaços já existentes 

e implantar novos centros educacionais e creches em todas as regiões da cidade são as 

propostas contidas neste Plano de Governo, de modo a expandir e fortalecer o Ensino de 

Atibaia. 

 

Ampliar a oferta da Educação Infantil – creches e pré-escolas – com a construção, 

ampliação e qualificação dos espaços educativos. Apoiar o programa de Creches 



Comunitárias, visando inclusive creches de menor porte, mais adequadas às 

necessidades dos centros urbanos afastados. 

 

Implantar projetos de inclusão digital para alunos de educação básica do Município. 

 

Buscar construir parcerias com o Estado e Federação em busca de escolas técnicas e 

profissionalizantes que proporcionem a capacitação do jovem para o mercado de 

trabalho. Buscar apoio junto ao governo estadual, a ampliação para ampliar vagas e 

cursos na ETEC. 

 

Promover competições esportivas, culturais e intelectuais entre os alunos da rede 

escolar municipal, fomentando a prática desportiva e a busca da cultura, premiando as 

melhores ideias individuais e coletivas. 

 

Promover a educação ética e cidadã. 

 

Melhorar e ampliar os serviços de transporte escolar, sempre priorizando a 

descentralização de polos educacionais. 

 

Implantar a informatização da rede e preparar sua integração com as Secretarias de 

Saúde e de Desenvolvimento e Assistência Social, e ainda ao Conselho Tutelar. 

 

Assegurar a inclusão do aluno com deficiência no ensino regular. 

 

Constituir planos educacionais com o corpo técnico pedagógico objetivando adequar a 

estrutura dos serviços prestados em sala de aula. 

 

3. SAÚDE  

 

O presente Plano de Governo compromete-se com a incansável busca por melhorias na 

área da saúde, com gestão técnica e qualificada para todas as pessoas. 

 

Promover excelência na estruturação da Rede de Saúde é suprir a necessidade de 

médicos e medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde. Proporcionar acesso e 

atendimento rápido e eficaz ao cidadão pelo SUS passa por investimentos em mão de 

obra profissional da área médica, clínica e de atendimento. 

 

Manter e dar suporte técnico para a equipe de Vigilância Sanitária. 

 

Com enfoque na medicina preventiva, este documento propõe-se também a implementar 

programas de políticas públicas voltadas para cuidados da gestante, da primeira infância 

e juventude, além de programas especiais para a saúde do idoso. 

 

Valorizar o Conselho Municipal de Saúde e seu controle social. 



 

Levar o pronto atendimento para os bairros, com Unidades Básicas de Saúde oferecendo 

acolhimento e realizando diagnósticos em regiões distantes do Centro da cidade.  

 

Elevar investimentos no Programa de Saúde da Família (PSF), inclusive por meio de 

parcerias com sociedade civil. 

 

Melhorar a assistência farmacêutica focada na gestão adequada, programada e 

transparente na distribuição de remédios para os diferentes casos diagnosticados na 

população. 

 

Promover humanização, agilidade e eficiência no atendimento aos pacientes e familiares 

nas unidades de saúde da cidade. 

 

Os cuidados com a saúde da mulher, da gestante e de pessoas com deficiência também 

são pautas prioritárias na construção de uma rede de saúde eficiente.  

 

Criar um programa de auxílio à gestante, premiando as mulheres que cumprirem 

rigorosamente todas as etapas do pré-natal conforme preconizado pelo SUS, de modo a 

permitir a identificação precoce de doenças tanto da mãe como do feto, bem como 

oferecer ou encaminhar a paciente para o tratamento adequado. 

 

3.1. Saúde Animal 

 

Executar ações que estimulem a guarda responsável dos animais domésticos, 

promovendo o seu bem estar através de medidas educativas e até mesmo punitivas, 

visando diminuir o abandono e os maus tratos aos animais domésticos de estimação, de 

produção e silvestres. 

 

Implantar espaços para cães no Município. 

 

Implantar o programa de castração de animais em parceria com as clínicas veterinárias 

da cidade e instituições de ensino superior. 

 

Fortalecer de políticas públicas de controle de zoonoses. 

 

4. MEIO AMBIENTE  

 

O conceito de sustentabilidade e preservação ambiental deve ser eixo transversal e 

condutor de toda e qualquer política pública pensada para Atibaia. 

 

As riquezas naturais que o Município dispõe, além de garantir uma beleza cênica 

incomparável, é motor propulsor para incentivo ao turismo e para garantir a qualidade 

de vida da nossa população. 



 

Para isto, prevê-se a implementação de políticas públicas que resguardem áreas de 

preservação permanente, rios, matas, vegetação nativa, fauna e flora, que estimulem a 

conscientização da população sobre a necessidade de preservação recuperação de áreas 

devastadas, bem como sobre a utilização de recursos naturais renováveis. 

 

Investir no incentivo do das práticas sustentáveis, como por exemplo, o projeto IPTU 

sustentável, por meio do qual os munícipes terão descontos gradativos conforme 

práticas sustentáveis adotas em suas propriedades. 

 

Promover o desassoreamento e limpeza dos ribeirões, rios e lagos, desde que haja 

autorização legal ou dos órgãos competentes para tanto.  

 

Sistema de coleta de lixo reciclável com incentivo a quem fizer a separação a destinação 

correta dos resíduos sólidos e de alto poder de contaminação ambiental, estimulando o 

reaproveitamento de matéria prima e conservação do meio ambiente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

As propostas para Desenvolvimento Econômico Municipal de Atibaia têm a finalidade 

de identificar e planejar eixos estratégicos que promovam o desenvolvimento 

sustentável de Atibaia e, por consequência, elevem a qualidade de vida da população. 

 

Portanto, o conceito de desenvolvimento econômico dialoga com diversos eixos 

estabelecidos em nosso Município, como o Turismo, Agricultura, Indústria, Comércio e 

Serviços. 

 

No período pós-pandemia, a cidade precisa focar em geração de postos de trabalho, no 

desenvolvimento econômico e na capacitação de pessoas para que possamos prosperar. 

Temos como pauta nesta área, mais incentivos as indústrias e ao comércio local. 

 

5.1. Turismo 

 

Atibaia é uma Estância turística e precisa que seu potencial de visitação seja trabalhado 

como um importante eixo de desenvolvimento econômico e geração de renda. 

 

Tornar Atibaia um Município com interesse de visitação turística, gerando emprego e 

renda para a população, promovendo a qualificação do mercado de trabalho nas mais 

diversas atividades que integram a cadeia produtiva do setor de turismo é nosso 

objetivo. 

 

Para isto, este Plano de Governo traz como proposta urgente a revitalização de espaços 

históricos e também turísticos na cidade, como o Parque do Balneário e Museu João 

Batista Conti, por exemplo. 



 

Manter equipamentos restaurados e em funcionamento, como o Centro de Convenções, 

Cine Itá, parques e praças, apoiando festivais de cultura e esportivos, de modo a integrar 

intensamente o circuito de feiras e eventos. 

Incentivar a ampliação das ofertas de estabelecimento de pesca esportiva e de lazer, 

com possibilidade de trabalhos associados. 

 

A criação de um roteiro turístico consolidado e interligado que inclua desde visitas a 

prédios históricos, passando por roteiros gastronômicos e esportes de aventura, tornando 

atrativa a estadia do visitante pela riqueza natural, histórica e culinária de nossa cidade. 

Implementar o turismo local sustentável em todas as suas modalidades: rural, de 

aventura, de negócios, de eventos, religioso e ecoturismo. 

 

5.2.Agricultura 

 

Investir em incentivo à produção rural e garantir a valorização do trabalhador no campo 

é tarefa indispensável para fortificar a agricultura de Atibaia como eixo importante do 

desenvolvimento econômico. 

 

O município é conhecido nacionalmente pela produção de morangos e flores, mercado 

responsável não apenas pelo crescimento econômico, mas também lugar de sustento de 

muitas famílias que trabalham na lavoura. 

 

Fomentar o Associativismo e o Cooperativismo, a fim de fortalecer o setor de produção 

de alimentos, trazendo mais qualidade e competitividade. 

 

Resgatar a CAT, para apoiar os agricultores com visitas e orientações técnicas. 

 

Incentivar a comercialização direta de produtos agrícolas entre o produtor e os 

moradores da cidade. 

 

Desenvolvimento de parcerias com institutos de pesquisa agronômica para incentivar a 

prática da agricultura sustentável. Ampliar o selo de certificação para outros produtos. 

Incentivar e capacitar o produtor rural para a agricultura orgânica. 

 

Fomentar a produção de mudas para reposição do estoque do viveiro municipal e para 

programa de recuperação de áreas degradadas e APP. 

 

Desenvolvimento de ações de integração de atividades rurais com atividades 

extracurriculares do ensino municipal. 

 

Manutenção de estradas vicinais para garantir acesso para o escoamento dos produtos 

agrícolas para o município e para grandes centros comerciais, trazendo agilidade e 

economia ao comércio agrícola.  



 

5.3.Indústria 

 

Análise de viabilidade de concessão de incentivos fiscais para atração de novas 

empresas e indústrias. 

 

Traçar, em conjunto com a pasta competente, um plano com metas para o crescimento 

econômico local. 

 

Realização de um Fórum Anual de Desenvolvimento Econômico, Geração e Renda 

focado no fomento e desenvolvimento de relações entre Poder Público e o pequeno, 

médio, grande empreendedor para o desenvolvimento de programas e incentivos que 

propiciem o desenvolvimento do setor ampliação de postos de trabalho no município. 

 

5.4. Comércio e Serviços 

 

O Eixo Comércio busca promover um comércio de qualidade e com atratividade ao 

consumidor.  

 

Para isto, objetiva-se a implementação de programas que promovam capacitar 

empreendedores locais por meio de novas ações da Casa do Empreendedor e também 

com parcerias com o SEBRAE e ACIA (Associação Comercial de Atibaia), dando a 

devida ênfase a estas ações para que os planos sejam de fato efetivos. 

 

Potencializar um polo tecnológico como uma estratégia fundamental para a inovação 

tecnológica e desenvolvimento da cidade. 

 

Dar continuidade ao programa de estágios da Prefeitura, abrindo caminhos para o 

primeiro emprego, criando programas de capacitação e qualificação. 

 

Fortalecimento da Comissão Municipal de Direito do Consumidor como instrumento de 

fomento à boa e saudável relação de consumo, bem como à prevenção à concorrência 

desleal. 

 

6. OBRAS E URBANISMO  

 

O desenvolvimento urbano e de infraestrutura previsto neste Plano de Governo busca 

alinhar a sustentabilidade e diminuir impactos ambientais com a expansão da cidade. 

 

Mudança no conceito de crescimento desordenado para desenvolvimento sustentável. 

Realização de programas que valorizem e protejam áreas rurais, preservando o 

município e o produtor da especulação imobiliária. 

 



Incentivo à realização de programas habitacionais em áreas apropriadas, reforçando o 

relacionamento com os governos federal e estadual na busca de apoio e adequação de 

programas já existentes de maneira racional. 

 

Ampliar os espaços para pedestres, priorizando as ações de acessibilidade. 

 

Realização de programa de recuperação permanente de espaços públicos, ruas, calçadas, 

praças em toda a cidade. 

 

Revisão da atual Lei de Uso e Ocupação do Solo, assegurando a compatibilidade de uso 

do solo nas áreas urbanas, oferecendo adequado equilíbrio entre empregos, transportes, 

habitação e equipamentos socioculturais e esportivos, dando prioridade ao adensamento 

nos núcleos urbanos já consolidados. 

 

Continuidade da expansão do parque de iluminação a LED no Município. 

 

7. TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 

Este Plano de Governo dedica-se investir de forma urgente na busca pela melhora da 

qualidade de Transporte Público da cidade e na mobilidade urbana sustentável. 

 

Transporte público seguro, pontual e que atenda a demanda para a mobilidade da 

população. Para isto, pretende-se atualizar linhas e itinerários existentes no Município. 

 

Auditoria do atual contrato com a empresa de transporte público. Incentivo à 

regulamentação do transporte alternativo. 

 

Campanhas permanentes que estimulem o uso de meios de transporte menos poluentes, 

como bicicletas, patinetes motorizados, a prática da carona e também na prevenção de 

acidentes. 

 

Criação de ciclovias em diferentes regiões da cidade, interligadas na medida do 

possível. 

 

Conforto urbano: sempre que possível, priorizar calçadas adequadas para a segurança da 

circulação de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida, segurança em travessias e 

arborização de vias. 

 

Estudar a redução no custo da passagem de ônibus por meio de instrumentos legais que 

permitam ao Poder Executivo adotar uma política pública que beneficie a população 

usuária do transporte coletivo, auxiliando também e diretamente os setores econômicos 

que geram emprego e renda na cidade, uma vez que poderá haver diminuição no valor 

do Vale Transporte a ser pago ao funcionário pelo empregador. 

 



Replanejamento da zona central da cidade, com inclusão de vias exclusivas para 

pedestres. Replanejamento de mãos e vias públicas. 

 

8. SEGURANÇA PÚBLICA  

 

Ampliar e fortalecer o sistema de segurança pública municipal, GGI, investir em 

qualificação técnica e profissional, em equipamentos tecnológicos que colaborem ainda 

mais com um sistema de monitoramento inteligente e 24 horas. Ampliar pontos de 

monitoramento inteligente. 

 

Fortalecer e incentivar grupos de vizinhança solidária, mantendo ampla comunicação 

entre os bairros e as forças de segurança.  

 

Implantar uma ouvidoria eficiente para receber demandas da população e para fiscalizar 

as ações da Guarda Municipal. 

 

Criar iniciativas e fortalecer a rede de combate à violência contra a mulher, com 

campanhas de conscientização e treinamento específico da Guarda Civil Municipal para 

prevenção e atendimento. Criar um sistema integrado dos crimes cometidos contra a 

mulher. Apoiar a patrulha Maria da Penha no Município.  

 

Apoiar iniciativas de combate à violência infantil e ao idoso. 

 

Fortalecer e estruturar a Defesa Civil e criar um Centro de Prevenção de Eventos 

Extremos para ações efetivas, controle e mitigação dos impactos das enchentes e outros. 

Criação de Fundo permanente de combate aos desastres naturais. 

 

9. CULTURA  

 

Atibaia é rica em acontecimentos históricos e possui uma vasto patrimônio cultural 

imaterial que precisa ser valorizado e incentivado, de modo que nossas tradições 

permaneçam vivas. Preservar os traços culturais é passo importante para saber de onde 

viemos, qual é a história do nosso povo e de que maneira vamos seguir adiante. 

 

Investir em estudos que promovam o levantamento artístico e histórico de Atibaia, 

realizando um inventário da cultura e da arte, promovendo um resgate identitário destas 

manifestações. 

 

Apoiar aos grupos culturais de grande tradição, incentivando sua divulgação e 

participação em festas municipais e regionais. 

 

Garantir de espaços para ampla participação da sociedade civil nos processos de decisão 

de programas e políticas públicas voltadas para a área da cultura.  

 



Fixar de calendário cultural do município que promova a implementação de políticas 

públicas que valorizem os talentos artísticos de Atibaia. 

 

10. ESPORTE E LAZER  

 

O Esporte é uma importante ferramenta de transformação social para mudança de vida, 

manutenção da saúde, estímulo ao aprendizado que em muito contribui para uma maior 

qualidade de vida.  

 

Este Plano de Governo contempla a execução de políticas específicas para a terceira 

idade focando na manutenção da saúde, no estímulo ao condicionamento físico em 

busca de maior bem-estar.  

 

Para isto, prevê-se a continuidade de programas esportivos em prática, com maior 

integração com a Coordenadoria Especial de Idoso, nos centros de acolhida da Melhor 

Idade. Participação nos Jogos Abertos do Interior e Jogos Regionais do Idoso. 

 

As políticas voltadas às crianças e aos jovens buscam promover o estímulo a prática 

esportiva como forma de garantir a saúde, o pleno desenvolvimento físico e intelectual e 

o afastamento de riscos sociais como violência e drogas. 

 

O presente documento compromete-se em promover o apoio do Poder Público aos 

clubes da cidade que disputem grandes competições, de forma a elevar o nome de 

Atibaia no cenário esportivo. 

 

Incentivar o fomento de grupos profissionais da sociedade civil que tenham por 

interesse utilizar espaços públicos para a prática de atividades físicas e esportivas.  

 

Melhor aproveitamento e utilização de espaços públicos esportivos, como quadras e 

piscinas, garantindo amplo e livre acesso, com aulas fornecidas pela Prefeitura.    

 

Criar departamento de gestão de equipamentos esportivos, garantindo a atenção nas 

agendas esportivas da cidade, manutenção e reforma de prédios próprios públicos para 

práticas esportivas. 

 

Revitalizar do Estádio Municipal Salvador Russani, no Alvinópolis, com adequação aos 

padrões oficiais para competições esportivas, inclusive da pista de atletismo. 

 

Implantar o projeto “Domingo Livre” com apresentações artísticas na rua, com música, 

teatro e dança em vias específicas da cidade, fechadas aos domingos e feriados. 

 

11. DIREITO E CIDADANIA 

 



Criação de uma agenda específica que acompanhe o calendário nacional de direitos 

humanos na Cordenadoria Especial de Cidadania. 

 

Programa “Atibaia da Gente”, com participação de Ongs e da comunidade na criação de 

diretrizes para o cuidado com o próximo, sob supervisão da Coordenadoria de 

Cidadania. 

 

Incentivar e se aproximar das associações privadas que auxiliam no tratamento gratuito 

as drogas. 

 

 

Instituir políticas públicas de inserção do jovem ao esporte. 

 

Criar programas de incentivo às empresas que concederem o primeiro emprego 

registrado do jovem. 

 

Criar uma possibilidade digital de combate e prevenção ao suicídio, com foco em 

atendimento psicológico imediato. 

 

Implementar uma política de inserção do jovem à política. 

 

Criar na rede pública municipal um programa de orientação sobre planejamento 

financeiro. 

 

12. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Construir políticas públicas de auxílio aos mais vulneráveis, sem distinção de qualquer 

natureza, objetivando a completa inclusão social do cidadão. 

 

Reestruturação do acolhimento transitório de moradores de rua. 

 

Implementar o Programa de reaproveitamento de alimentos processados e não 

consumidos, evitando o desperdício de alimentos consumíveis e melhora da alimentação 

dos mais necessitados.  

 

Implementar Políticas Públicas de atenção ao idoso e deficientes, de modo a promover 

uma maior qualidade de vida e inserção deste segmento da sociedade, com uso de 

diferentes linguagens e tecnologias apropriadas para atender aos diferentes tipos de 

deficiência nas vias, em todos os locais que prestam atendimento ao público, transportes 

coletivos, em locais de realização de eventos, comércio e áreas de turismo. 

 

Capacitar permanentemente os trabalhadores da rede de serviços governamental e não 

governamental, para atendimento às pessoas com diferentes tipos de deficiência. 

 



Garantir o respeito e à centralidade da família, visando o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

 

 

________________________                        ___________________________ 

Prefeito - Daniel Martini                                        Vice-Prefeito – Michel Carneiro 

 

 


