
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) 36 

PROJETOS DE GOVERNO 2021 - 2024

“Atibaia no rumo certo"

Prefeito: Coronel Ikeda

Vice-Prefeita: Tenente Rose

O  presente  Plano  de  Governo,  tem  por  égide  a  governança  baseada  na

EXCELÊNCIA EM GESTÃO, tendo por pilares os princípios que regem a administração pública

insculpidos  no  artigo  37  da  Constituição  Federal:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência. Acrescentando o respeito inexorável aos contribuintes onde TODOS os

recursos serão dispendidos de forma responsável, necessária e justa.

I - GOVERNANÇA MUNICIPAL

a) Composição do governo: “CHA” (Competência, Habilidade e Atitude);

b)  Vice-Prefeito  em  respeito  ao  contribuinte  e  consciente  que  tem  que

contribuir  na  gestão  municipal,  exercerá  um cargo  na  estrutura  da  administração  municipal,

recebendo, logicamente, um só salário;

c)  Redução  de  Secretarias  e  Coordenadorias  (Hoje:  20+12=32)  para  18

(redução de 44%, economia de cerca 2,4 milhão/ano, podendo ser aumentado com aglutinação

das atribuições funcionais dos departamentos e divisões);

d) Constituição de Grupo Especializado em CONVÊNIOS para obtenção de

recursos federais e estaduais;

e) Auditoria de TODOS os contratos de prestação de serviço via Controladoria

do Município;

f)  Fiscalização  efetiva  dos  serviços  de  transportes,  permissionárias  e

autorizadas, nos termos da lei em vigor;

g) Austeridade na terceirização de serviços e locação de prédios;

h) Gestão prospectivo prioritário;

i) Inovação e modernização nos serviços públicos - SMART CITY;

j) Otimização dos serviços públicos;

k) Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais (Alvarás, Licenças de

Funcionamento, Limpeza, Estética e Publicidade, Sossego Público, Fiscalização de Comércio e

Feiras Livres, etc);

l)  Respeito  EFETIVO  no  atendimento  ao  cidadão  –  CAC  (Central  de



Atendimento ao Contribuinte);

m) Ouvidoria de fato e de direito;

n)  Implantação de  Sistema de  Gestão  pela  Qualidade  (POP,  PAP,  Melhoria

Contínua, etc):

o) Redução da Dívida Pública;

p) Programa de VALORIZAÇÃO dos servidores públicos e resgate da auto

estima:  Designação para  os  cargos  por  meritocracia,  Programa de  treinamento  e  atualização

profissional,  Programa de  saúde  físico  mental,  Aumento  do  piso  salarial,  Plano  de  carreira,

Bônus por participação em curso de qualificação e desempenho etc;

q) Programa de redução de gastos públicos: combustível, água, luz, papel, etc

r) Programa de manutenção preventiva em detrimento da corretiva;

s) Melhorar a Gestão Tributária Municipal otimizando a arrecadação de ICMS

(DIPAM) e ISS (Operações Bancárias), diminuir a Dívida Ativa do município.

II - SAÚDE

a)  Equalizar  o  orçamento  da  Secretaria  municipal  da  saúde  para  que  mais

pessoas possam ser beneficiadas pelos diversos serviços oferecidos pela rede básica de saúde

municipal,  seja  acrescentando  novos  tipos  de  atendimento  a  saúde  dos  munícipes,  seja

melhorando a qualidade dos serviços já prestados, muito mais na melhoria contínua dos serviços

oferecidos e prestados para a população, ou redefinindo as diversas estratégias de atendimento

público à saúde sempre muito mais focado;

b)  Reestruturação  do  orçamento  destinado  a  Santa  Casa  de  Atibaia  para

melhoria do atendimento médico à população com a contratação de mais médicos na clínica

médica e na pediatria, melhoria na cobertura do atendimento da pediatria, cobrindo novamente as

24h do dia, com o retorno do esquema de atendimento anterior existente nos PS (Pronto Socorro)

visando  aumentar  o  número  de  atendimentos  diários,  com maior  eficiência  e  eficácia,  com

resultados infinitamente melhores do que os apresentados atualmente, onde o gasto mensal é

elevadíssimo pelo serviço prestado a população;

c) Modificação no esquema de atendimento da UPA de Atibaia com o retorno

ao esquema federal oficial,  com a presença de 2 clínicos e 2 pediatras nas 24 horas do dia,

melhorando com isso o atendimento a população;

d) Maior atenção aos atendimentos ambulatoriais  primários nas UBS com a

contratação de mais médicos generalistas e da família;

e) Providenciar a contratação de profissionais da área da saúde nas diversas

áreas de atendimento médico, odontológico, fisioterapêutico, de enfermagem, etc, para corrigir a



atual defasagem desses profissionais que provocam demora no atendimento aos contribuintes.

f)  Implementar  o  serviço  de  ultrassom  para  atender  não  somente  as

especialidades  de ginecologia  e  obstetrícia,  mas também as  outras  áreas  de atuação da rede

municipal básica de saúde;

g) Incrementar a atuação do laboratório municipal para maior resolutividade e

agilidade nos exames solicitados pela rede municipal de saúde;

h) Melhorar a gestão e o atendimento das farmácias municipais da rede básica

de  saúde  e  incrementar  o  fornecimento  de  medicamentos  específicos  para  doenças  como

diabetes,  hipertensão arterial,  doenças  renais  e  doenças  crônicas  diversas;  as que demandem

atendimento da farmácia de alto custo reduzir o prazo de fornecimento desses medicamentos;

i) Melhorar a integração entre a rede municipal de saúde representada pelas

suas UBS e Unidades de Saúde da Família, com os hospitais de referência como a Santa Casa e o

futuro hospital municipal, para que o atendimento ao munícipe seja completo;

j)  Aprimorar  a  atuação  do  SAMU  com manutenção  eficiente  das  viaturas,

melhorias das instalações e condições de trabalho dos seus profissionais, haja vista que estão

muito precárias;

k) UBS com horário de atendimento estendido até 18h00 (hoje 16h00);

l) Constituição/aperfeiçoamento de protocolos de saúde em caso de pandemias

(ações preventivas, corretivas e de manutenção), melhoria contínua.

III - EDUCAÇÃO

a) Creche: inauguração de novas unidades; horário estendido para retirada das

crianças com horário até às 18h00; abertura de algumas unidades à noite, aos sábados e nas férias

escolares conforme demanda e necessidade;

b) Educação: potencializar  o civismo e patriotismo nas escolas,  ressaltar  os

valores humanos;

c)  Implantação  de  Escolas  Cívico-militar  mediante  consulta  dos  pais,

professores e servidores públicos das escolas indicadas/sugeridas;

d) Escolas com 2º período para prática de escotismo, esportes, cultura; 

d)  inovação  e  ampliação  dos  meios  auxiliares  de  ensino  com emprego  de

tecnologia  da  informação  (computador,  tablet,  lousa  interativa,  projetor  multimídia,  tela  de

projeção, em todas as salas de aula do fundamental);

e) Programa “Atibaia Edu on line” para reforço escolar, pós pandemia; consiste

em  a  Prefeitura  ceder  em  comodato  mediante  Termo  de  Responsabilidade  um  tablet  com

respectivo plano de acesso (4G) para que o estudante possa recuperar as aulas perdidas em 2020



e que depois servirá para fins de reforço e inclusão digital.

f)  Centro  de  Aprimoramento  Profissional  (CAP)  para  os  professores  e

servidores;

g) Jogos e torneios escolares e interescolares, inclusive com participação  dos

pais (estilo undokai).

h) Potencializar a segurança da escola, dos estudantes, dos servidores púbicos e

dos pais.

IV - DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO

a) Parque Tecnológico;

b) Potencializar ações para vinda de empresas geradoras de emprego;

c)  Capacitação  em  conformidade  a  demanda  X  necessidade  do  comércio,

indústria e área de serviço;

d) Espaço do Empreendedor: efetivo auxilio e assessoramento na abertura de

firmas e resolução de problemas “Fim do se vira”;

e) SESI reativação no Jd Cerejeiras;

f) Instalação de unidade do SESC.

V - MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE E TRÂNSITO

a) Fato gerador de trânsito – elaboração de RIT;

b) Obras de abertura, ampliação, revitalização, reorganização de vias etc. com

planejamento, sinalização e segurança das vias. Previsibilidade de dispêndios evitáveis!

c) Tapa buraco, regularização de vias (desnível, deformidade etc), lombada sem

burocracia de abertura de protocolo, ação de iniciativa da administração pública;

d) COT (Centro de Operações de Trânsito);

e) Semáforos inteligentes;

f) Reestruturar e reorganizar.

VI -  TURISMO

a) Potencialização do Turismo: centro de informações, ampla divulgação em

redes sociais, guias, folders, etc

b) Turismo em transversalidade e interdisciplinaridade com Cultura e Eventos

Esportivos, fomentando a rede hoteleira e gastronômica;

c) Tori;

d) Teleférico Pedra Grande – elaboração de RIMA;

e) Festa das Nações, Festa Italiana, Festa Caipira, Festa Junina, Festa Regional,



Festa Nordestina (Centro de Convenções), Festa do Chopp e Cerveja etc; 

f) Festival de inverno, outono, primavera e verão;

g) Festival de Cinema, de música, de arte etc;

h) Revelando São Paulo com shows e comidas regionais;

i) Pavilhão com Feira de Artesanato e Produtor Rural na Rodovia Fernão Dias,

entrada de Atibaia;

j) Potencializar Passeio Rural (Jipe, Cavalos, Haras, Pesqueiros etc).

VII - ESPORTE, CULTURA E LAZER E CIDADANIA

a)  Parque da Juventude e Cidadania com segurança plena: quadras esportes,

skate, pista caminhada, academia ao ar livre, quadra de areia, mesas de xadrez, parque infantil,

biblioteca,  auditório,  lanchonete,  banheiro  com  chuveiro,  avaliador  e  orientador  de

condicionamento físico, etc. (região do Jd Imperial/Jd Cerejeiras/Caetetuba);

b) Esportes: sediar jogos abertos do interior, realização de torneios esportivos, mais

apoio e incentivo;

c) Mesas de xadrez nas praças públicas;

d)  Lei  Rouanet:  Programa  Nacional  de  Apoio  à  Cultura  (Pronac)  e  Fundo

Nacional de Cultura (FNC);

e) Concha acústica para apresentações culturais na Praça Matriz (semelhante a

Campos do Jordão);

f)  Expandir  instalação de academias para 3ª  idade nas  praças  com meta de

atingir todos os bairros;

g) Apoios às entidades assistenciais:  Terceiro Setor OSCIP (Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público);

h) Incentivo a FAMA com mais apresentações (Fanfarra).

VIII - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

a) Guarda Municipal: Programas de Segurança Municipal

 - Ronda GM Urbana (RU) e Ronda GM Rural (RR);

 - Ronda GM Escolar;

 - Ronda GM Ambiental, Parques e Praças;

 - GCM 24 horas: Tanque, Portão, Jd Cerejeiras e Jd Imperial (inauguração);

 - GM “PROERDinho” (parceria com a PMESP);

 -  Ronda  GM: Supervisão  de  cumprimento  de  medidas  sócio  educativas  e

restrição de direitos (parceria com Fórum);

 - Ronda GM Maria da Penha (distanciamento e apoio) – aperfeiçoamento na



pronta resposta de solicitação (App SOS Mulher - botão de pânico).

b) Smart City: aperfeiçoamento do COI, ampliação das Câmeras OCR, Foto

sensores, integração de câmeras de comércio e residenciais etc;

c) Conselho Municipal de Segurança com participação de lideres comunitários,

forças de segurança pública, bombeiros, Departamento de Posturas Municipais, Defesa Civil,

Seretarias Municipais de Serviços e Meio Ambiente, Defesa Animal etc

IX - DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL

a) Reestruturação e reorganização da Coordenadoria Defesa e Proteção Animal:

“CHA” e Melhoria da Gestão;

b)  App  PET  HELP  PEA:  aplicativo  geoposicionador  da  Prefeitura

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pet.vitorcuogo.petapp&hl=pt_BR);

c) Recolhimento de animais errantes de grande porte;

d) Reorganizar o programa de castração.

X - MEIO AMBIENTE

a) Secretaria Municipal (antes Coordenadoria) a ser unificado com Urbanismo;

b) fiscalização com apoio da GM Ronda Ambiental;

c)  Governança  com  Desenvolvimento  Sustentável:  Programa  de  Coleta  de

Resíduos Sólidos (Eco pontos), Programa de Reaproveitamento de Resíduos Sólidos, Programa

de Uso Racional  e  o  Reuso de Água,  Programa de Educação Ambiental,  Programa Energia

Fotovoltaica na Prefeitura, ISO 14000, etc

XI - INCLUSÃO SOCIAL – PREFEITURA NOS BAIRROS

a) Unidades de Atendimento da Prefeitura nos Bairros do Portão, Tanque e Jd

Imperial, Jd Cerejeiras e Caetetuba;

b) Parque de Lazer no Jd Imperial;

c)  Envidamento  de  esforços  para  instalação  de  Casa  Lotérica  e  Agência

Bancária no Jardim Imperial e/ou Jd Cerejeiras. 

XII - ÁREA RURAL – PROGRAMA PREFEITURA NOS SÍTIOS

a) Ronda Rural da Guarda Municipal;

b) Programa de manutenção e melhorias das estradas - proatividade;

c)  Aperfeiçoamento  dos  apoios  e  orientações  técnicas  aos  agricultores  e

pecuaristas;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pet.vitorcuogo.petapp&hl=pt_BR


d) Feira do agricultor conjugado com a Feira de Artesanato;

e)  Potencializar o Turismo Rural  (visitas a  Haras,  Restaurantes,  Fazendas e

Sítios de Produção Flores, Morangos, Uva, Pêssego, Chuchu, Apicultura, Pesqueiros, etc.


