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PREÂMBULO 

“A Coragem, a Ousadia e o Princípio da Precaução” 

 

“Ousar é querer avançar em terrenos ainda inexplorados. A ousadia 

normalmente não é repetitiva, mas inovadora. Ousar não significa, ser imprudente, 

contudo, se assim não for, não se tem os resultados assegurados. É possível conciliar 

a prudência com a ousadia. O ousado prudente não despreza as experiências 

passadas, pois se assim o fizer tem possibilidade de fracassar. A ousadia, para trazer 

o desenvolvimento, planeja, levando em conta os perigos conhecidos e os riscos 

desconhecidos e incertos. A ousadia meritória assume arriscar, sem prejudicar ou 

ocasionar a probabilidade de lesar valores essenciais para uma comunidade, ou para 

o meio ambiente, os seres humanos, a fauna e a flora. Ainda que a ousadia possa 

mexer com quadros ou situações já assentadas, ela não deve significar um vendaval 

tudo derrubando ou tudo ameaçando, pois aí seria um flagelo e não uma ação 

benfazeja. 

A coragem anda de mãos dadas com a inovação, no entanto, se assim não for, 

enfrentará situações que normalmente são difíceis de serem ultrapassadas. A 

coragem muitas vezes fica na fronteira da temeridade, sendo mister identificar 

seriamente as vantagens e desvantagens da ação.  

A coragem, de outro lado, faz aflorar a capacidade de o ser humano se expor 

ao sacrifício para a defesa de valores individuais, sociais e ambientais, até  com perigo 

de sofrimento pessoal. Esse comportamento altruísta não se coaduna com a frouxidão 

ou com a covardia, todavia essa coragem salutar encontra lugar no princípio da 

precaução”.1 

Em 2005, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, em 

entrevista no seu Gabinete (STF-DF) ao Grupo de Pesquisa e Estudos Constitucionais 

Professora Maria Garcia, quando questionado sobre o conhecimento e cumprimento 

da Constituição pelo cidadão brasileiro, revelou que “no Brasil falta a vontade de 

 
1 Fonte: Livro de Paulo Affonso Leme Machado. DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL, Ed. Lumen Juris, RJ, 2008. 
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Constituição por parte dos que estão no poder e dos próprios cidadãos e não vontade 

da Constituição”. 

INTRODUÇÃO 

Este Plano de Governo e de Ação foi elaborado com o foco voltado na firme 

predisposição em reestruturar a governança da cidade de Atibaia em seus aspectos 

econômicos, sociais e políticos, cuja gestão tem sido motivo de embates entre o poder 

municipal e a população desta cidade.  

A crise no Brasil atinge dimensões preocupantes, atingindo especialmente os 

governos municipais, agravada pelo fato de que os cidadãos estão descrentes na 

condução administrativa e política praticada por seus dirigentes. 

A crise econômica e a corrupção institucionalizada estão se transformando em 

crise social e governamental, pois que isso remete ao desemprego e à deterioração da 

saúde mental dos indivíduos. Ao mesmo tempo, observa-se um impacto profundo na 

gestão governamental, pela degradação no desempenho dos agentes públicos em 

cada esfera de atribuição, prejudicando tanto Administração Pública quanto os 

contribuintes e população em geral. 

Portanto, o grande desafio para o futuro prefeito e vice-prefeito será, com 

recursos financeiros reduzidos, encontrar o melhor caminho para a recuperação 

econômica, administrativa e social. A fim de ofertar as melhores soluções na 

administração dos interesses públicos e apoiar o Governo Federal no Pacto Federativo, 

é importante defender a autonomia financeira do município e diminuir as graves 

dificuldades fiscais existentes. 

Essa é uma proposta consciente e concreta que visa dar transparência ao eleitor 

de forma objetiva e precisa, e não um mero discurso de campanha eleitoral que propõe 

milagres e depois muda a regra do jogo de acordo com interesses políticos de bancada. 

Trata-se, sobretudo, de um COMPROMISSO CIDADÃO, pois ninguém elege um 

governante para fazer menos do que já fez ou do que o antecessor já produziu. Por 

isso, o foco é trazer propostas e ações criativas, que demonstrem ser possível atingir 
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as metas, economizando e atendendo os padrões de qualidade, na exata conformidade 

no disposto na Lei Federal 8.666/932, Lei Orgânica do Município e demais legislações 

pertinentes da Administração Pública. 

O desafio não é fácil, no entanto, o objetivo fundamental de nosso trabalho será 

o de melhorar a vida das pessoas nesse contexto de crise instalada, tendo como 

princípio a realização de um governo de excelência para seus cidadãos, natos e 

radicados e, principalmente, para as gerações vindouras. Fundamentados sempre, 

entre outros valores, nos artigos 1º e 5º da Constituição Federativa do Brasil, que 

tratam dos Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais, bem como do art. 225 da 

mesma Carta Magna, que trata da preservação do meio ambiente, para as presentes 

e futuras gerações, por meio de um desenvolvimento econômico equilibrado e 

sustentado, que gere emprego, renda, produção, desenvolvimento global, ordem e 

progresso.  

Ninguém mais acredita em discursos vazios e mirabolantes de propostas e de 

promessas vazias, e tantas coisas hoje que percebemos serem fúteis e onerosas aos 

cofres públicos, quando o que precisamos são soluções pontuais e simples, como uma 

boa saúde, segurança, emprego, renda, educação de qualidade, desenvolvimento e 

esperança. O governante que faz promessas irreais, absurdas e falsas, ainda mais 

quando não se tem um plano de governo e de ação, é temerário, estando fadado, pelo 

que estamos vivenciando hoje, a colecionar processos por improbidade administrativa. 

Alia-se a isso, a existência de um Legislativo, nada combativo, o que por si só denota 

que o atual governo tem apenas plano de poder. 

 

*POR UMA ATIBAIA LIMPA VERDE E AMARELA - 2021-2024* é o Lema que 

acompanha o Plano de Governo e de Ação, o qual visa preservar o que de fato obedece 

à legislação em vigor, reorganizar e manter o que atende às necessidades da 

população e, por meio da inovação, trazer tranquilidade, salubridade e segurança para 

todos, indistintamente. Nosso objetivo maior é a oferta genuína de saúde, educação, 

 
2 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
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moradia, esporte, lazer, segurança e, principalmente, honrar o nome de Atibaia, cujo 

significado é Tibaya, traduzida do Tupi Guarani como “ÁGUA BOA, PARA SE BEBER”. 

BIOGRAFIA DOS CANDIDATOS 

CANDIDATO A PREFEITO  

CLÉBER STEVENS GERAGE, brasileiro, casado, natural da cidade de 

Atibaia-SP, nascido aos 17 dias do mês de Novembro de 1977, graduado em 

Ciências Jurídicas e Direito pela Universidade São Francisco de Bragança 

Paulista-SP, Advogado Titular da Advocacia Dr. Cléber Stevens Gerage, com 

inscrição na OAB-SP nº 355.105, atuação em diversas áreas do Direito, 

Advogado (Defensor Dativo) Inscrito na Assistência Judiciária Gratuita 

Suplementar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Convênio OAB-

SP, Jornalista de Denúncia, sob MTPS (MTB) nº 82.750/SP - Processo nº 

46416.001686/2016-41, Diretor-Geral do Centro de Denúncia do Brasil, Diretor 

Anticorrupção do Centro de Combate a Corrupção, Diretor-Presidente da 

Associação dos Advogados do Brasil, Diretor-Presidente da Associação dos 

Advogados de Atibaia, Coordenador de Assuntos Jurídicos da Comissão de 

Defesa dos Militares do Brasil da AAB, Coordenador-Ouvidor da Comissão de 

Defesa das Forças de Segurança Pública do Brasil da AAB, Coordenador-Geral 

da Comissão de Defesa das Forças Armadas do Brasil da AAB, Coordenador 

Jurídico do Grupo Advogados em Defesa do Estado Democrático Brasileiro, 

Coordenador-Geral do Grupo Advogados em Defesa da Democracia, 

Coordenador Geral Nacional da Comissão de Inteligência e Segurança Pública 

do Centro de Denúncia do Brasil, Presidente de Honra da Organização Não 

Governamental Movimento Transparência, Presidente de Honra da 

Organização Não Governamental Bandeira da Paz, Presidente de Honra da 

Central das Organizações Unidas do Brasil, Presidente de Honra do Centro de 

Denúncia e Combate a Corrupção, Presidente de Honra do Centro Nacional de 

Denúncia, Dirigente Civil em diversas Entidades de Direito Privado de 

jurisdição nacional e internacional. É casado com Isilene Trindade Farias 

Gerage. Pai de Leonardo, Kevin, Giovani e Raina. Nascido em Atibaia, aos 17 

dias do mês de Novembro de 1977, com 43 anos de idade. Filho de Iliete Gerage 

e Domingos Gerage. 

 

CANDIDATO A VICE-PREFEITO  
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CELSO EDUARDO DOS SANTOS MENDES, brasileiro, casado, nascido em 
02 de Abril de 1975, na Santa Casa de Misericórdia de Atibaia. Filho de Antônio 
Carlos Mendes, e de Ione dos Santos Mendes, Natural de Varginha MG. Em 1995, 
trabalhou na Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, atual 
Desenvolvimento Econômico. Formou-se em Contabilidade no ano de 1997. 
Bacharelou-se em Direito em 2008, pela primeira turma da UNIFAAT, tendo 
presidido o DCE 9 de Julho.. Foi Diretor Jurídico da Empresa Júnior da UNIFAAT, 
atendente do SOAE (Serviço de Orientação ao Estudante), MEMBRO DA CPA – 
Comissão Própria de Auto Avaliação, Membro do Grupo de Estudos de Endo 
Marketing da Unifaat,. Implantou a Divisão de Fiscalização, na extinta 
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e, em 2009 a fiscalização ambiental, 
na Prefeitura Municipal de Atibaia. Especializou–se em Filosofia, História e 
Direito Público, com ênfase em Docência do Ensino Superior, pelo Instituto 
Damásio de Jesus. Formou-se pelo SAFESP - Escola de Árbitros de Futebol 
Do Estado de São Paulo, Fundador da Associação Atibaiense de Árbitros, 
presidindo a Liga Atibaiense de Futebol, de 2013 e 2014. Cursos de extensão no 
Centro Tecnológico e Hidrológico – Cth/Usp - Faculdade Politécnica – Gestão 
de Conflitos e Emergenciais, Cepam – Fundação Prefeito Faria Lima, Gestão 
Pública. Atuante em diversas áreas religiosas, sociais e filantrópicas, 
contribuiu arduamente para o retorno em conjunto com outros atores dos 
verdadeiros e famosos Bonecões do Carnaval de Atibaia, que antes eram feitos 
pelo S.E.R.U - Escola de Samba Sociedade Esportiva e Recreativa, Unidos do 
Botafogo. Após estes longos 23 anos de serviço público prestado a sociedade 
de Atibaia, no campo da área tributária e tantas outras, observando o 
sofrimento não só dos contribuintes, emplacou movimentos sociais, como a 
derrubada do aumento abusivo de IPTU, entre outros, o que lhe rendeu várias 
perseguições no campo profissional, assim como sete sindicâncias impetradas 
pelos atuais políticos municipais, cujas quais foram arquivadas de plano. Por 
transpirar política e se indignar com os desmandos em sua terra natal, 
sobretudo nos poderes Legislativo e Executivo, aliado ao fato de já atuar como 
Jornalista de denúncias, membro do Centro Nacional de Denúncias do Brasil, 
e cansado da velha política de coronéis implantada nesta cidade há mais de 30 
anos, passou a empenhar-se na busca implacável pela melhoria de Atibaia, 
quando se filiou ao PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, trazendo a 
sigla para Atibaia e região, tendo, desde logo, presidido o seu Diretório 
Municipal. Juntamente com seu amigo e leal Dr. CLÉBER GERAGE, ambos 
atuantes no CND no combate a corrupção na cidade de Atibaia, decidiram 
assumir a responsabilidade de mudar os rumos políticos desta cidade, com o 
fulcro de reescrever de forma limpa, transparente, onde todos possam viver 
de forma igualitária, felizes, confiantes, otimistas e, principalmente, tranquilos 
e satisfeitos com quem dirige a cidade. 
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DADOS REFERENCIAIS DO MUNICÍPIO 

Estância Turística e Climática, situada a sudeste do Estado de São 

Paulo, localiza-se a uma altitude de 803 metros acima do nível do mar, 

abrangendo uma área de aproximadamente 478.521 km², sendo 57% zona 

rural e 43% zona urbana. O município localiza-se entre três importantes regiões 

do Estado: fica a 67 km de São Paulo, 60 km de Campinas e a 90 km de São 

José dos Campos. Além disso, está no centro do maior polo consumidor do 

país, no cruzamento de duas das mais importantes rodovias para o 

desenvolvimento da região, do estado e da nação: a Rodovia Fernão Dias, que 

liga São Paulo a Belo Horizonte, e a Rodovia Dom Pedro I, que liga Campinas 

a Jacareí. Atibaia e Região formam uma área de 12 municípios com imenso 

potencial para receber tanto turismo de lazer quanto turismo de negócios. 

Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2020, é de 144.088 

habitantes e o gentílico local é o Atibaiano. 

Foi fundada em 24 de junho de 1665 e sua renda per capta, em 2017, 

era de R$ 44.119, 90. Sendo sua economia formada por Indústrias e comércios, 

num total de 18.743 empresas cadastradas até 2020, com um Índice de 

empregos, de acordo com o CAGED em 32,2% formais. 

 

PLANO DE GOVERNO 

PROPOSTAS POR UMA ATIBAIA LIMPA VERDE E AMARELA 

• Combater a corrupção e o mau desempenho em todos os setores da 

Administração Pública Municipal, substituindo por práticas modernas 

excelência na prestação do serviço público e resgatar para o cidadão o 

prestígio e o respeito merecidos; 
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• Ocupar os cargos públicos comissionados ou de confiança na Administração 

Pública Municipal, única e exclusivamente, com profissionais que comprovem 

notório saber técnico, conhecimento e experiência na área de sua 

respectiva indicação.  

• Abrir novos concursos públicos em consequência da diminuição dos cargos 

comissionados. É evidente que a Administração Pública e a população têm 

muito a ganhar com a diminuição de cargos de confiança e consequente 

aumento de concursos públicos; 

• Extinguir as regalias e benefícios diversos dos comissionados, que não 

mais terão direito a convênio médico-hospitalar pagos com recursos públicos. 

Isso também inclui cestas básicas e demais benefícios que não sejam os 

direitos trabalhistas assegurados para o cargo. Esses benefícios somente 

serão mantidos aos servidores públicos municipais de carreira; 

• Criar a Ouvidoria Geral do Servidor Público Municipal como mecanismo 

interno de denúncias pelos servidores na Administração Municipal; 

• Criar a Controladoria Geral e a Corregedoria Geral do Município como 

instrumentos necessários ao combate à corrupção na Administração Municipal; 

• Realizar auditorias fiscais, por meio de empresas independentes, para todos 

os contratos em vigor, bem como aqueles, cujos gastos nos últimos anos 

geraram dúvidas aos contribuintes, com foco em todas as Secretarias 

Municipais e demais Órgãos da Administração Municipal; 

• Manter a terceirização nos serviços da Administração Pública Municipal, 

somente nos serviços que realmente são de interesse público e coletivo da 

cidade; 

• Organizar e estruturar a SAAE reconduzindo-a à condição de Autarquia, a fim 

de estabelecer economia, eficiência e praticidade na prestação de serviços; 

SAÚDE 

• Criar e unificar o prontuário eletrônico dos pacientes em toda a rede do 

município, para que ele possa ser acessado por outros médicos de diferentes 
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postos de atendimento ou hospitais em consultas futuras. Um dos campos será 

grau de satisfação do paciente com o atendimento. 

• O plano ainda prevê a criação de um cargo de médico do município, que irá 

atender em áreas carentes da cidade, com apoio de agentes comunitários de 

saúde preparados e treinados para atuar nos postos volantes de saúde. Este 

serviço, por meio de ônibus equipado com meios para o exercício de  

inspeção preventiva de saúde, cadastrará pessoas carentes que serão 

atendidas nos programas de prevenção ordinária que serão desenvolvidos ao 

longo do governo. 

• Dar continuidade do Hospital Público Municipal da cidade, transformado 

em Centro de Excelência em Saúde, que contará com um programa de 

gestão de longo prazo em medicina preventiva, materializado por meio de um 

projeto de prevenção arrojado, moderno, inovador e tecnológico, jamais 

pensado por aqui ou no Brasil;  

Grosso modo, o projeto visa humanizar o atendimento, que será realizado 

com foco em um programa preventivo de atendimento 

O Centro de Excelência em Saúde será desenvolvido por especialidades 

médicas, em amplas e modernas instalações, que recepcionem e acomodem 

os pacientes desde a sua chegada até o momento em que deixa o local. As 

pessoas previamente cadastradas receberão informações, por meio de 

mensagem escrita, convocando-as para check-up anual, com data, hora e 

local definidos. Após ter seu diagnóstico, o médico responsável emitirá um 

cartão magnético, cujas informações e dados são salvos em um sistema de 

banco de dados. Com o cartão, o paciente se dirige até uma farmácia da 

prefeitura onde, por meio do cartão magnético que contém a receita médica, 

deverá retirar seu medicamento e a farmácia informar o sistema que o paciente 

está retirando os remédios. No prazo estabelecido pelo médico ou à 

consumação total dos medicamentos, o paciente retorna à farmácia para 

renovar seu estoque, e assim sucessivamente, até o dia de retornar para nova 

avaliação ou check-up no Centro Médico. 
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Caso o paciente não compareça à farmácia e se omita ao tratamento, o sistema 

emite um alerta para o serviço social do centro que entrará em contato com o 

paciente, advertindo-o que, caso se omita em seu próprio tratamento será 

desligado do programa de saúde preventiva gratuita para, a partir de então, ser 

submetido a outros programas comuns de saúde pública. 

Construir gradativamente postos de saúde e emergência 24 horas, 

equipados com aparelhos de endoscopia, ultrassonografia e de 

ressonância magnética, para a realização de exames laboratoriais. O que 

acarretará a diminuição das demandas enfrentadas pela Santa Casa, para que 

assim, haja maior rapidez e qualidade nos atendimentos oferecidos; 

• Municipalizar a Santa Casa, para instituir uma clínica psicossocial, para 

atendimento das pessoas com vulnerabilidade social e pessoas com 

problemas de natureza psiquiátrica. Abolir o assistencialismo, ressocializar 

e recolocar esse cidadão na sociedade; 

• Construir um Centro Médico de Especialidades do Idoso; 

• Construir um Centro Médico de Especialidades da Mulher; 

• Construir um Centro Médico de Especialidades em Pediatria; 

• Construir um Centro Médico Especializado em Tratamento de Dependentes 

Químicos; 

• Criar o Programa Municipal de Proteção às Pessoas com Necessidades 

Especiais; 

• Criar e desenvolver o Centro de Reabilitação para Pessoas com Deficiência 

e de Apoio e acompanhamento às Pessoas com Transtorno do Espectro 

do Autismo e  Síndrome de Down (CRM). Hoje, no Brasil, milhares de 

pessoas com algum tipo de deficiência estão sendo discriminadas nas 

comunidades em que vivem ou sendo excluídas do mercado de trabalho. O 

CRM oferecerá programas de reabilitação para que o indivíduo possa retornar 

às suas atividades laborais ou adaptar-se a uma nova condição corporal, 

adquirir independência, além de recuperar a autoestima e voltar ao convívio 

social. Tal medida facilitará o tratamento dos necessitados, bem como os 

aliviará dos deslocamentos que são obrigados a fazer para cidades como São 
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Paulo ou campinas. Para o autismo, a proposta se funda na preocupação de 

buscar profissionais especializados e utilização de estruturas voltadas ao 

tratamento do transtorno, pois que o diagnóstico precoce do autismo é crucial. 

Quanto mais cedo o autismo é identificado e tratado, maiores são as chances 

de desenvolvimento da pessoa. As pessoas com síndrome de Down têm 

maior probabilidade que o restante da população de apresentar fragilidades em 

sua saúde e, por essa razão, precisam ter um acompanhamento médico 

diferenciado. As “Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down”, 

explicam as principais ocorrências e estabelecem um calendário de 

acompanhamento médico, exames e vacinas indicadas, para que as pessoas 

com síndrome de Down possam ter uma vida plena e saudável. 

• Reativação Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU, com 

Unidades descentralizadas, com municipalização do serviço;  

• Aumentar o período de atendimento da farmácia de alto custo, de segunda 

a sábado, nos horários de 06h30 às 18h30; 

• Criar o serviço de entrega de medicamentos para pessoas idosas e 

necessidades especiais; 

• Criar farmácias no interior das principais unidades de saúde da cidade, 

com atendimento ininterrupto; 

• Construir o primeiro Hospital Municipal Veterinário da cidade, com foco na 

proteção aos animais abandonados da cidade. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

• Reestruturação do modelo municipal de Segurança Pública, que passará 

a se denominar Sistema Intermunicipal de Segurança Pública, com 

interligação entre os sistemas dos municípios do entorno de Atibaia (Bragança 

Paulista, Piracaia, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Mairiporã, Franco 

da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista e Jarinu), Denominar-se-á 

CONEXÃO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA ou “C-10”, com base nos 

mais modernos princípios e fundamentos de polícia urbana existentes em 
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países mais avançados, acrescidos de inteligência policial e estratégia em 

solução de conflitos. Haverá, para tanto, a necessidade de aumentar o efetivo 

da Guarda Municipal, sua saudável valorização, capacitação, treinamento e 

habilitação dos profissionais de segurança pública municipal; 

Os principais eixos da Gestão: - Polícia Comunitária, Direitos Humanos, 

Gestão pela Qualidade, Gestão de Pessoas, Saúde, Logística, Finanças, 

Tecnologia de Informação e Comunicação, Gestão do Conhecimento, 

Operacional, Inteligência e Comunicação Social; 

• Criar, desenvolver e instrumentalizar o Centro de Operações Policiais e de 

Segurança Pública (COP-ATIBAIA), para combate à criminalidade em geral, 

por intermédio de pressupostos de inteligência operacional, monitoramento, 

inteligência artificial; Coadjuvante a isso, as forças de segurança desta cidade 

(GCM, PM, RPF e PC)3, receberão incentivos materiais, valorização financeira 

e de modernas instalações, a fim de bem desenvolverem seu trabalho, bem 

como atender com dignidade, tanto o cidadão, maior interessado na efetividade 

deste serviço, quanto o infrator da lei, sob custódia de agentes de segurança 

públicos; 

• O CONSEG receberá tratamento especial no que se refere aos problemas de 

segurança da cidade, pelo que sua sede será incorporada ao Centro de 

Operações Policiais e de Segurança Pública. Será desenvolvido um novo 

modelo de análise, estudos e ações policiais com suporte científico, e 

participação de representantes da comunidade, forças de segurança, 

especialistas e membros do MP, PJ, OAB, Conselho Tutelar, além de todos os 

integrantes das Secretarias Municipais. Uma Força-Tarefa que, em conjunto, 

oferecerá propostas de políticas públicas de segurança em curto (seis meses), 

médio (um ano) e longo prazo (três anos).Note-se que todas as reuniões terão 

a presença obrigatória do Prefeito e seus secretários de governo; 

• Centro de Operações Policiais e de Segurança Pública congrega, em um 

único esforço, todos os entes representativos do poder público municipal e 

estadual, em exercício neste município; 

 
3 GCM: valorização salarial. PM,PF e PC: Convênio remuneratório. 
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• Trabalhar para entregar *poder de polícia* aos agentes de segurança 

municipais para que possam agir na defesa do cidadão. Haverá uma ampla 

reformulação na Organização, Administração,  Estruturação de carreira, 

Recrutamento, Seleção, Modelos de Treinamento e equipamentos de pronta 

intervenção. A meta será aumentar o efetivo da Guarda Municipal, 

proporcionalmente ao aumento da população nos últimos 20 anos; 

• Trabalhar no sentido de propor ao Congresso Nacional uma EC para alterar o 

art. 144. §   8º da CF, para que a Guarda Municipal passe a ser denominada 

Polícia Municipal em todo o Brasil. O objetivo desta proposta é desonerar o 

Estado e trazer subsídios federais direto para investir na Segurança Municipal. 

• Estabelecer parcerias com as tutorias da vizinhança solidária para instalação 

de câmeras de segurança e disparo responsável de alarme nos bairros, que 

serão integradas ao Centro de Operações Policiais e de Segurança Pública; 

• Otimizar e investir em ações de segurança rural a fim de atrair mais 

investimentos na área agrícola. Iniciativa de estruturação do primeiro centro de 

comando e controle em Atibaia que fornecerá informações de tudo que 

acontece no campo. Inovações tecnológicas já utilizadas no Brasil para 

policiamento rural em Atibaia;  Por meio do Centro de Comando e Controle 

Rural, será feito um mapeamento georreferenciado das propriedades rurais, a fim 

de garantir mais agilidade no atendimento de ocorrências. Trata-se de uma antiga 

reivindicação de moradores da zona rural no sentido de combater o crime em 

fazendas, chácaras e sítios; 

• Prover retaguarda jurídica aos Guardas Municipais que precisam ter certeza de 

que, no exercício de sua atividade profissional, serão protegidos, garantida pelo 

Estado, através da excludente de ilicitude. Nós brasileiros precisamos garantir e 

reconhecer que a vida de um agente de segurança vale muito e seu trabalho deve 

ser reconhecido por todos nós!; 

• Iniciar, com o Governo do Estado, as tratativas para instituir na cidade a 

Delegacia de Proteção à Mulher; 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

• Reajustar ou repassar em até 12%, anualmente, a remuneração dos 

servidores públicos municipais, permitindo assim, o reajuste remuneratório ao 

servidor público de forma real e acima da inflação. Em quatro anos, o reajuste 

real da remuneração do servidor público pode ser de até 48%; 

• Criar Comissão Municipal de Acompanhamento e Reajuste do Salário dos 

Servidores Públicos, que tem como base salarial até três salários mínimos, 

com o objetivo de fazer justiça salarial aos servidores de baixa remuneração. 

• Valorizar o servidor público municipal por meio de uma reforma administrativa 

e institucional, em que o servidor público de carreira terá prioridade para 

ocupar os diversos cargos públicos e de confiança da Administração Municipal 

por designação por merecimento ou competência; 

• Retomada gradativa das gratificações de 14 salários e benefícios conforme 

a legislação em vigor; 

• Proporcionar um dia exclusivo para servidores públicos municipais para a 

participação na Festa das Flores e do Morango da cidade. Com o objetivo de 

promover a satisfação no ambiente de trabalho, em que os funcionários se 

sintam valorizados por meio de iniciativas que despertem o sentimento de 

pertencimento; 

• Promover dois momentos para comemorar e valorizar o trabalho do servidor 

público, sendo um no dia 01/05 e a outro no dia 28/10 em parceria com o 

Sindicato da categoria; 

• Criar o Programa de Requalificação Profissional a ser realizado anualmente, 

com a participação de todos os funcionários de carreira, seguido de avaliação 

de desempenho semestral, desenvolvido para promover a eficiência necessária 

no serviço público; 

• Instituir o Conselho Municipal de Assuntos Relevantes e de Interesse 

Público, onde todos os seguimentos da Administração Pública, da Sociedade 

Civil e da população, com atuação em conjunto para tratar dos assuntos de 

relevantes e de interesse público da cidade; 



            PLANO DE GOVERNO PRTB – 2021/2024 

 

 PRTB Atibaia. Setembro de 2020  

18 

 

• Tornar independente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

da Prefeitura, com autonomia administrativa e orçamento próprio; 

TRANSPORTE 

• Extinguir o monopólio de transporte, flexibilizando o atual sistema municipal 

de transporte público e coletivo da cidade, permitindo que o transporte seja 

prestado por mais de uma empresa, com ônibus, micro-ônibus e vans; 

• Instituir o projeto de transporte por regiões, com terminais intermediários, 

com o objetivo de atender aos munícipes o mais próximo de suas residências; 

E os Veículos de Transporte Urbano (ônibus) maiores com integração e 

baldeação nas áreas perimetrais da cidade para micro-ônibus ou vans; 

• Legalizar o sistema de transporte alternativo e complementar na cidade, 

cumprindo as exigências legais determinadas para cada setor. 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

• Implantação do Programa de Gestão pela Qualidade da Fundação nacional 

da Qualidade (FNQ4), a fim de potencializar os pontos fortes e neutralização 

das fraquezas, sobretudo com o objetivo de oferecer uma nova experiência no 

atendimento dos contribuintes e outros prospects5; 

• Conquistar a certificação ISO 9000, voltada para o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) das empresas públicas e privadas. Foca nos meios de 

implementar e monitorar técnicas de otimização de processos administrativos  

e operacionais; 

• Promover uma ampla reforma administrativa, ouvindo os servidores públicos 

e os maiores interessados, os cidadãos; 

 
4 A Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) é uma instituição sem fins lucrativos, desvinculada de governos, que atua em 
disseminação, educação, diagnóstico e consultoria com foco na gestão voltada para a excelência e transformação das 
organizações do Brasil. 
5 Pessoas ou empresas que você acredita que pode se transformar em um cliente ou se relacionar. 
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• Retomada do orçamento participativo, inovador com a participação remota e 

digital dos cidadãos inscritos;  

• Desenvolver uma agenda cultural com participação e audiência pública nas 

decisões;  

• Entregar Prêmios de Qualidade e Inovação para funcionários que 

apresentarem projetos factíveis para diminuição de custos no setor público; 

• Implantar, de imediato, Protocolos de Humanização em todos os setores e 

órgãos públicos da Administração Municipal, objetivando atendimento rápido e 

de qualidade à população que faz uso dos serviços públicos municipais; 

• Extinguir o monopólio do Serviço de Remoção de Veículo por Guinchos na 

cidade, inclusive com a municipalização do serviço, o que será feito para 

interromper com esquemas de corrupção nesse setor. 

OBRAS PÚBLICAS 

• Instituir o Conselho Municipal de Políticas de Combate às Enchentes, para 

desenvolver, imediatamente, políticas públicas que viabilizem projetos e obras 

necessárias tanto para o combate, como solução definitiva para as enchentes 

em nossa cidade. O Conselho terá a participação efetiva da sociedade civil, da 

população e de representantes do Poder Municipal; 

• Iniciar os projetos e obras emergenciais de curto, médio e longo prazo para o 

combate às enchentes na cidade, de forma a cumprir os estudos já realizados 

pela sociedade civil e pelo Poder Público Municipal, além da instalação de 

alarmes contra enchentes em áreas ribeirinhas; 

• Manter a Defesa Civil desta Cidade em condições de executar um Plano 

Emergencial Prático para eventos de calamidade pública, com treinamento 

periódico e participação de todos os interessados, imediatamente a qualquer 

evento de calamidade pública. Seu objetivo será o de impedir ou atenuar 

resultados danosos em todas as esferas do direito; 

• Ingressar com as ações judiciais necessárias para obrigar os governos do 

Estado e da União a transferir recursos financeiros para o combate às 
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enchentes, dentre outras medidas necessárias para obrigá-los a cumprirem 

com suas obrigações perante a população, em face dessa necessidade; 

• Revitalizar imediatamente o Parque da Represa da Usina, a fim de permitir 

que o local seja transformado em centro cultural, educacional, esportivo, de 

lazer e profissionalizante para a população. De imediato, cessar com o 

represamento de água sem utilidade da Represa da Usina, vez que é de 

conhecimento público e notório que esse represamento não tem funcionalidade 

para o interesse público local; 

MOBILIDADE URBANA 

• Instituir o Passe-Dia no transporte público e coletivo da cidade, onde o usuário 

do transporte pagará por uma única tarifa e poderá fazer uso do mesmo até as 

24:00 horas do mesmo dia; 

• Reduzir o Passe-Livre ao idoso de 65 para 60 anos de idade; 

• Terminar com a obrigatoriedade da carteira do idoso junto a empresa 

prestadora do serviço de transporte coletivo na cidade. No caso, bastará o 

idoso apresentar o seu documento de RG para fazer uso gratuito do transporte 

coletivo na cidade. Com essa medida, os idosos não terão mais que enfrentar 

grandes filas por longas horas de espera, a fim de conseguir a credencial. Essa 

medida acabará com o sofrimento dos idosos nessas filas desnecessárias; 

• Oferecer aos desempregados que estejam no Seguro-Desemprego do 

Governo Federal, por meio do Passe-Desemprego, o direito ao transporte 

público municipal gratuito; 

• Gestantes também terão direito ao Passe-Livre-Gestante, de acordo com a lei 

federal, no transporte público e coletivo na cidade;  

• Servidores públicos municipais terão direito ao Passe-Livre no transporte 

público coletivo municipal;  
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ESPORTE SAÚDE E SEGURANÇA 

• A Secretaria de esportes terá a missão de alavancar e desenvolver o esporte 

em Atibaia, incentivar competições, congressos e atividades recreativas, 

proporcionar o bem-estar do cidadão e promover a integração social. Viabilizar 

a utilização e manutenção de campos, quadras e ginásios poliesportivos, com 

programas municipais de esporte geral, para todas as idades; 

A Secretaria, em trabalho multidisciplinar com as demais secretarias, terá a 

missão de desenvolver novos projetos e potencializar os já existentes, 

beneficiando crianças, jovens, adultos e a maior idade. Deverá incrementar 

ações de incentivo relativas à prática esportiva em geral. 

Em um primeiro estágio do programa, ocupar os jovens com atividades 

saudáveis, que os estimulem social e profissionalmente. Os jovens irão  

usufruir do esporte no contraturno das atividades escolares, ou seja, estuda de 

manhã e pratica esportes à tarde e vice-versa. O esporte passará a ser um 

complemento da educação, como é feito em países desenvolvidos como nos 

EUA. 

O tripé do esporte trabalha três importantes áreas multidisciplinares:  

— EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA.  

ESPORTE E EDUCAÇÃO 

Nas escolas em geral, desde a educação infantil até o ensino médio, a criança 

precisa vivenciar a maioria dos esportes, a fim de lhe propiciar saúde mais 

efetiva e sobretudo o desenvolvimento físico, cognitivo e motor da criança e 

adolescente, além de melhorar o seu rendimento escolar. Contribuirá para 

sua qualidade de vida e expectativas de um futuro promissor.  

A partir dos 12 anos, o aluno poderá optar por se especializar em determinado 

esporte e, a partir de então, participar de modalidades em que as equipes que 

irão competir em nível municipal, estadual, nacional e até internacional, 

dependendo do ranking que ocupa. 

 



            PLANO DE GOVERNO PRTB – 2021/2024 

 

 PRTB Atibaia. Setembro de 2020  

22 

 

ESPORTE E SAÚDE 

Com o advento da pandemia, as pessoas passaram mais a se preocupar com 

a saúde. As pessoas vão valorizar ainda mais a saúde, pelo desgaste e 

sofrimento que passaram. Então, daqui para frente os governantes deverão 

investir maciçamente nos cuidados com a saúde. E cuidar da saúde, não 

significa construir hospitais, mas há um propósito muito maior que é prover a 

sociedade de meios e estímulos que visem a preservação de sua saúde. 

Mais atividade física, menos hipertensão, menos stress, menos depressão, 

menos doentes nos hospitais.  

No mundo atual, jovens e adolescentes estão cada vez mais em estado de 

depressão profunda, muitas vezes chegando ao limite, com o suicídio. Com o 

esporte, muitos jovens e adultos serão resgatados, a fim de se ocuparem e isso 

contribuir com sua saúde mental.  

Cada vez mais, as drogas invadem lares e destroem famílias. É triste, cada 

vez mais, ver crianças e jovens usando drogas e enveredando para a 

violência, sem que o governo se incomode com isso. Em pouco tempo teremos 

um “cracolândia” em Atibaia se nada for feito.  Há obrigação legal e moral na 

proteção das nossas crianças e adolescentes contra quaisquer malefícios 

previsíveis. 

ESPORTE E SEGURANÇA 

Esporte é vida. Onde há esporte, os problemas de saúde diminuem, há um 

resgate muito grande de pessoas que poderiam enveredar para o caminho 

da violência e criminalidade. O risco de desvio de conduta para quem está 

inserido no esporte é muito pequeno, e um fator determinante para a redução 

de violência e criminalidade. Um país sedimenta seu futuro quando investe 

em suas crianças, cujos sonhos estão longe de se desviar do justo, mas tão 

somente constituir uma família feliz e ter segurança. O governo tem a obrigação 

de patrocinar esse sonho, a todo custo, pois quem ganha é a nação, forjada e 

construída por homens de bem. 
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ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL 

Socialmente, a prática saudável do esporte propicia para as crianças, jovens, 

adultos e idosos o sentimento de inclusão e de pertencimento. O esporte 

gera respeito, disciplina, motivação, trabalho em equipe. A difusão cultural do 

esporte já existe, no entanto Atibaia está muito atrasada nesse aspecto, sendo 

que nada de especial foi feito, pensando na população como um todo, aliado 

ao fato que essa população está crescendo e envelhecendo com uma 

expectativa de vida muito maior. 

 

METAS DE GOVERNO E OBJETIVOS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

As metas são fundamentais, porém devem ser gerenciadas por pessoas que 

tenham vocação, talento, experiência e, principalmente de encarar o projeto 

total como um desafio a ser superado, com fé, força e coragem. 

• Construir ginásios poliesportivos distribuídos nas regiões de maior 

concentração populacional. Hoje os adeptos de atividades físicas se 

multiplicam, por isso criar mais espaços para esse público. Com iluminação, 

banheiros públicos limpos, água, médicos volantes e professores de educação 

física nesses locais, a fim de proporcionar apoio e orientação aos atletas 

sedentários e idosos, principalmente; 

• Planejar desenvolver representações nas diversas modalidades 

esportivas, para disputas de campeonatos intermunicipais, nacionais e 

internacionais; 

• Instituir a Corrida de Atibaia, a ser realizada anualmente nas ruas centrais da 

cidade, no primeiro sábado da semana de comemorações do Aniversário da 

cidade; Visa atender ao turismo e movimentar a economia da cidade;  

• Reformar o Estádio Municipal Salvador Russani, reestruturando-o para o 

treinamento de atletas de competição e preparando-os para a disputa de 

campeonatos profissionais. Esse estádio é um importante patrimônio para a 

cidade de Atibaia, além de colaborar com os campeonatos esportivos da 
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cidade, coleciona momentos gloriosos do esporte atibaiense. O Estádio do 

Alvinópolis, hoje abandonado, será transformado em um grande polo esportivo 

e celeiro de atletas desta cidade, cuja meta principal será lapidar talentos e 

revelar grandes esportistas que representem Atibaia no cenário nacional e 

mundial; 

• Desenvolver programas de gestão interna de talentos, com pessoas 

técnicas e capacitadas para condução dos programas a serem 

desenvolvidos. Não se trata de cargo político, mas de profissionais certos em 

condições de realizar um bom trabalho. Atualmente, em Atibaia, temos espaços 

públicos mal aproveitados e o esporte não é levado a sério pelo governo local; 

• Desenvolver campeonatos interescolares aproveitar os destaques no 

esporte em Atibaia; 

• Clínicas de Esportes individuais, com uma Secretaria de Esportes ativa para 

desenvolver todas essas atividades na cidade. 

• Programa municipal de esporte para pessoas especiais, com sistema de leva 

e traz dos atletas; 

• Programa Esporte para todos, subsidiado por políticas  de governo e 

parcerias público privadas; 

• Mais ciclovias, eventos esportivos e qualidade de vida sob uma nova 

perspectiva de saúde no século XXI; 

• Clube da Melhor Idade tem público que nunca pôde ou teve condições de 

praticar qualquer atividade física. E hoje há grande interesse, até por 

recomendações médicas. Estão ativos, precisam de cuidados, além do que sua 

longevidade deve ser motivo de investimentos e proteção. Da mesma forma 

que se investe numa criança, também o idoso cujo público cresce a cada dia. 

• Instituir o Programa Pedra Grande de Esportes Radicais, com Trekking 

(caminhada de montanha) a corrida anual da Montanha; 

• Viabilizar o projeto de construção da Rampa Sul na Pedra Grande, antiga 

pretensão dos pilotos de voo livre desta cidade, bem como os ajustes legais 

para que a área de pouso seja municipalizada e preservada, além prover 
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regulamentação para o Campeonato Nacional e Mundial de Voo Livre na 

cidade de Atibaia; 

• Instituir um calendário para os Jogos de Inverno de Atibaia, a fim de atrair 

investimentos, turismo e girar a economia da cidade. Investir no Esporte será 

prioridade! Pois, comprovadamente contribui com a Educação, Saúde e 

Segurança Pública; 

• Retomar e reassumir o Festival de Esportes Radicais Atibaia — FERA. O 

Festival era um marco referencial no turismo de esportes deste município. Com 

sua última edição em 2012, o festival costumava reunir moradores de Atibaia 

bem como pessoas de outras cidades da região. O evento costumava receber 

uma média de 5 mil pessoas por realização e atraía turistas que acabavam 

voltando em outras datas por simpatizar com o município Tudo isso fortalecia 

o turismo, um dos carros chefes de Atibaia, além de ressaltar e promover a 

identidade dos amantes de esporte da própria cidade. Com nenhuma outra 

feira dessa magnitude e com esse tema acontecendo na região, a retomada do 

FERA colocará Atibaia na lista de eventos esportivos do Estado; 

• Remanejar e instalar a Secretaria de Esportes para o complexo esportivo 

Atibaia Jardim. A Secretaria de Esportes do município não apresenta grande 

estrutura e identificação para os munícipes, o que vai na contramão da cultura 

local que é muito ligada a atividade física. Para reforçar essa identificação, a 

construção da secretaria de esportes no complexo esportivo Atibaia Jardim une 

o útil ao agradável. Com investimentos em parques e pistas de corrida e 

caminhadas, onde já existe a identificação dos moradores de Atibaia quando o 

assunto é atividade esportiva recreativa; 

• Retomar as atividades do Clube Atlético Atibaia, com escolas esportivas, 

por meio de incentivos fiscais. As atividades físicas têm demonstrado uma 

grandeza quanto à formação da sociedade, saúde e disciplina. Os valores que 

as atividades físicas trazem, principalmente para as crianças, são 

imensuráveis. As escolas esportivas podem abranger todo tipo de esporte que 

atenda a população, desde os esportes coletivos até os esportes individuais, 

além de poder explorar a disciplina já conhecida das artes marciais; 
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• Transformar o Campo do Atibaia Jardim com grama sintética para a 

implementação de uma escola de excelência para futuros talentos; 

• Instituir o Centro Municipal de Artes Marciais. 

EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER 

• Implementar ações e políticas públicas para  viabilizar o projeto de construção 

da Faculdade Municipal de Atibaia — FMA; 

• Criar o Centro Educacional de Orquestras, Fanfarras e Bandas Musicais; 

• Municipalizar o serviço público de Centro de Formação de Condutores - 

CFC, expedição de documentos e lacração de placas de veículos, assim como, 

o servido de expedição de CNH e outros documentos realizados por 

despachantes particulares e empresas privadas. Com essas propostas, os 

serviços serão prestados com baixo custo para a população. Da mesma forma, 

esquemas de monopólios e de corrupção na terceirização desses serviços 

acabarão na cidade; 

• Criar o Programa Municipal de Acessibilidade em locais públicos e privados; 

• Iniciar, com o Governo Federal, as tratativas para instituir na cidade, um 

Colégio Militar de Ensino Fundamental e Médio, para atender prioritariamente 

as crianças menos favorecidas desta cidade; 

• Restabelecer o Carnaval Tradicional de Desfiles em vias públicas da cidade, 

com desfiles de Escolas de Samba, tal como, interromper o monopólio do 

atual Carnaval do Centro da cidade, mantendo o carnaval tradicional central da 

cidade; 

• Criar o Centro Municipal de Cidadania da Juventude para desenvolver 

políticas públicas para a juventude da cidade; 
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REFORMA ADMINISTRATIVA TRIBUTOS E DEBUROCRATIZAÇÃO 

• Ampla reforma administrativa, com a finalidade última de desburocratizar o 

processo de abertura de empresas e a aprovação de projetos de construção 

digital com a emissão total dos certificados; 

• Desburocratizar todo e qualquer processo que cause atraso em projetos da 

iniciativa privada que são geradores de empregos, renda e benefícios à 

economia local; 

• Rever todas as legislações municipais que estejam em desacordo com a 

Constituição Federal e Estadual de São Paulo; 

• Extinguir monopólios dos serviços públicos municipais, assim como, com 

os esquemas de privilégios  e benefícios com o Poder Público Municipal que 

beneficia determinadas empresas privadas na cidade em detrimento do 

interesse coletivo; 

• Oferecer incentivos fiscais para as empresas instaladas ou que se instalarem 

em Atibaia, com redução ou isenção de impostos, como meio de estimular o 

desenvolvimento do município e do país; 

• Democratizar o acesso no sistema e-DOC, e-OUV, mantendo 

simultaneamente o sistema de protocolo físico, com intuito de não cercear o 

acesso daqueles que não possuem sistema de internet; 

• Expandir o sistema de wifi nos diversos locais da rede pública municipal, 

oferecendo sinal aberto a todas as pessoas em atendimento administrativo, de 

tal forma que possam acessar todos os canais de serviços municipais on line; 

• Extinguir o programa de distribuição de verbas públicas municipais para 

órgão de imprensa da cidade e região, assim como, cessar o uso de recursos 

públicos em materiais publicitários que não atendam ao interesse público. Com 

esses projetos, milhões de reais deixarão de ser pagos aos órgãos de imprensa 

da cidade e da região. Somente os materiais publicitários de interesse público 

institucional serão pagos aos órgãos de imprensa; 



            PLANO DE GOVERNO PRTB – 2021/2024 

 

 PRTB Atibaia. Setembro de 2020  

28 

 

• Criar o Programa Municipal de Infraestrutura e Asfaltamento de Vias 

Urbanas e Rurais da cidade, respeitando as características de uma cidade 

sustentável; 

• Retomar todas as propriedades, prédios, instalações e terrenos em 

comodato (emprestados) para entidades privadas que não façam uso dessas 

propriedades ao interesse público e coletivo da cidade. Com essa iniciativa, a 

Municipalidade poderá reaver suas propriedades, utilizadas por pequenos 

grupos de pessoas em desfavor da coletividade e do interesse público. No 

caso, devolveremos o que é do Povo ao Povo de Atibaia; 

• Celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo para a instalação 

do PROCON em Atibaia; 

• Prover a os órgãos de fiscalização de trânsito e SEDEC de equipamentos e 

instrumentos para fiscalização dos limites de ruído, definidos pela Lei de 

Zoneamento ou Lei do Silêncio no Estado de São Paulo. 

• Rever imediatamente a legislação do IPTU, a fim de reduzir os valores 

inadequados e exorbitantes desse imposto para a população. Da mesma 

forma, criar um projeto de lei para instituir o IPTU Legal da cidade, em que a 

população pagará o imposto no valor justo e correto; 

• Propor a Lei de Lacre e Trava no IPTU, a fim de promover segurança 

jurídica aos proprietários de imóveis, diante de futuras correções da PGV — 

Planta Genérica de Valores — com um limite máximo de reajuste anual de até 

10%, independente de quaisquer outros fatores econômicos; 

• Suspender, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 

legislações, nos próximos quatro anos, os tributos municipais, contribuições 

de melhoria, taxas de alvará/licenciamento e outros afins, concomitante a 

um plano benéfico para os devedores regularizarem seus débitos fiscais;  

• Extinguir, gradativamente, a Taxa de Coleta de Lixo; de modo que o programa 

de coleta lixo seja desenvolvido por um plano inteligente de geração de 

riquezas pela coleta; 

• Transferir para Elektro Distribuidora de Energia a responsabilidade pela 

manutenção e conservação da rede pública de iluminação, desonerando a 
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prefeitura de atribuição técnica especializada, mediante proposta de 

adequação à legislação municipal e, se for o caso, mediante ação civil pública 

competente; 

• Redimensionar, reestruturar e modernizar o atendimento do FACILITA, para 

que cumpra todas as atribuições legais, especialmente no atendimento ao 

público, e que ofereça, de fato, informações confiáveis, serviços públicos 

eficientes e ágeis; 

• Criar o Programa de Monitoramento de Protocolos e Prazos 

Administrativos das demandas municipais em todas as áreas da 

administração pública municipal, acoplado ao sistema de corregedoria geral do 

município. 

MEIO AMBIENTE 

• Promover junto à comunidade autonomia da vontade programas de incentivo à 

arborização e preservação do patrimônio histórico. A preservação do 

patrimônio garante a história de nossa cidade, além de mantê-la mais bonita e 

acolhedora para moradores e turistas; 

• Desenvolver o Programa Cidade Florida, a fim de fazer jus à sua 

denominação de cidade das flores; 

• Revitalizar o horto florestal, desenvolvendo políticas públicas de interesse 

público da matéria;  

• Implantar um Programa Municipal de Arborização com Árvores Frutíferas; 

• Desenvolver o projeto das Hortas Comunitárias pela comunidade, tendo como 

suporte algum órgão que faça parte da Administração Pública e entidades 

técnicas agrícolas. A produção total dessas hortas deverá ser destinada para a 

população que depende delas. O que sobrar da produção será comercializado, 

de forma a criar oportunidades de trabalho e renda além da inclusão social. As 

hortas comunitárias têm como principal objetivo aumentar a oferta de alimentos 

que possuam variedades de nutrientes e melhorem as condições de vida das 

pessoas de vários grupos sociais, que se encontram vulneráveis socialmente. 
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Nessas hortas serão implantados pomares, lavouras, viveiros, entre outros. Os 

locais escolhidos para a realização das hortas comunitárias deverão seguir 

critérios técnicos; 

• Universalizar o esgoto, com intuito de cobrar o valor correspondente ao 

percentual tratado; 

• Corrigir as distorções legais da Tarifa de Esgoto, que deve recair apenas 

sobre o percentual real tratado na cidade, acabando assim o valor e excessivo 

da tarifa que, atualmente, vigora em torno de 80% sobre o valor de 100% da 

tarifa de consumo de água. Tal desproporcionalidade tem onerado, de forma 

injusta, toda a população da cidade; 

• Extinguir a Taxa de Contribuição de Iluminação Pública. E mais, fazer com 

que a empresa ELEKTRO pague pelo uso do espaço público municipal para 

distribuição da rede de energia elétrica na cidade, o que será feito com o envio 

de projeto de lei para obrigar a empresa ELEKTRO a custear a Taxa de 

Contribuição de Iluminação Pública do parque de iluminação existente; 

• Extinguir a tarifa de consumo mínimo de água e esgoto em vigor no SAAE 

Atibaia. O projeto de lei será apresentado na Câmara Municipal e determinará 

que o consumidor pague apenas o valor consumido de água e esgoto lançado. 

Hoje, há uma tarifa mínima estipulada, que vem onerando ilegalmente a 

população da cidade; 

• Desenvolver programas contínuos  de desassoreamento dos lagos 

municipais, em especial os da área urbana; 

• Realizar as obras de canalização do córrego do Brejo Alegre, que passa 

pelo Condomínio Aclimação até a Viação Atibaia. 

PROGRAMA ANTICORRUPÇÃO 

• Criar a Comissão Municipal de Combate a Corrupção e de Denúncia, 

comissão essa que terá importância função no combate a corrupção na cidade 

e também, para receber e formalizar denúncias diversas juntas aos órgãos 

públicos diversos; 
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• Criar a Comissão de Fiscalização e Combate aos Condomínios e 

Loteamentos Ilegais da cidade; 

• Rever todos os procedimentos e atos públicos que autorizaram loteamentos e 

condomínios na cidade, objetivando investigar sobre a legalidade dos atos e 

dos procedimentos efetivados; 

• Criar políticas de controle para as associações civis e empresas privadas na 

administração de loteamentos e condomínios públicos existentes na 

cidade, de forma que o Município exerça efetivamente a fiscalização desses 

locais ao rigor da lei. E se o caso, rever e revogar todos os atos públicos que 

permitiram a substituição do Poder Público por associações e empresas 

privadas na administração desses empreendimentos públicos; 

OUTROS INCENTIVOS EM GERAL 

• Criar um convênio com a Caixa Econômica Federal para financiamento de 

construção de casas para funcionários municipais que não possuem casas 

próprias, patrocinados por meio do uso do fundo de garantia; 

• Proibir a verticalização do Centro Histórico de Atibaia, com imediata 

reativação dos programas de tombamento do patrimônio histórico; 

• Reabrir o Cine Itá e promover atividades e políticas públicas culturais de forma 

difusa e transformar o local em ponto turístico e de lazer; 

• Retomar a criação do parque linear em toda a extensão da cidade, como 

instrumento de planejamento e gestão de áreas degradadas; 

• Criar creche satélite 24 horas. De acordo com o projeto de lei 98/2019, 

aprovado em 12/02/2020, que autorizou o uso dos Centros de Educação Infantil 

(CEIs) e das creches municipais em horário noturno. Ainda segundo Gilberto 

Nascimento Jr. (2020) "O Projeto de Lei prevê apenas o atendimento de crianças 

cujos pais ou responsáveis exerçam atividade laboral ou acadêmica no período 

noturno, sendo que o responsável pela criança poderá buscá-la em qualquer horário 

durante o horário estendido. "A creche 24 horas irá proporcionar um ambiente 

seguro, acolhedor e adequado para crianças cujos pais e responsáveis tenham que 
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exercer suas funções em horários não convencionais. Além da garantia de 

segurança para as crianças que passam por tal situação, é valido ressaltar que, 

com essa medida, muitas mulheres que ficaram grávidas na adolescência e 

abandonaram seus estudos, terão a oportunidade de retornar às suas atividades 

acadêmicas. Serão aceitas, a princípio, de acordo com a lei crianças de 0 a 3 anos e 

11 meses, e cujos responsáveis comprovem trabalhar e/ou estudar em tais horários; 

• Viabilizar a expropriação do sitio do ex-presidente Lula, para a instalação 

de base militar do Exército Brasileiro e um Tiro de Guerra ou, na 

impossibilidade, a instalação de Base da Polícia Militar da Polícia Ambiental; 

• Aplicar georreferenciamento para vagas nas escolas, tendo como 

condições, o trabalho de um dos cônjuges ou o local de moradia. O 

georreferenciamento é um sistema que auxilia os alunos a serem direcionados 

às escolas mais próximas de suas casas, porém com as demandas de trabalho 

dos dias atuais, muitos pais e responsáveis trabalham longe de suas 

residências e não possuem disponibilidade para se locomover de seu trabalho 

até sua casa, nos horários de aula, para levarem as crianças até a escola. Com 

a flexibilização do georreferenciamento para além das residências, ou seja, 

podendo ser utilizado o local de trabalho do responsável, a criança terá o direito 

de estudar próximo a essas regiões, podendo assim, ajudar a locomoção das 

crianças até as escolas, o que evita sensivelmente a evasão escolar; 

• Prover tecnologia para os alunos e professores dentro da escola. O uso de 

modernas tecnologias digitais nas escolas tem se mostrado benéfico, já que geram 

interesse nos estudantes e o acesso à informação é mais rápido, fácil e dinâmico. 

Utilizar tais recursos para realização de atividades, aulas, pesquisas, trabalhos e até 

mesmo fotos e vídeos atraem a atenção dos mais jovens, o que acaba por garantir 

um estudo mais dinâmico e interessante, principalmente em temas que são 

considerados mais complexos e, com isso, a produtividade e desempenho escolar 

aumentam. Vale ressaltar que os educadores terão acesso e controle do que é 

pesquisado e acessado pelos alunos, e controlada para não ser utilizada em excesso, 

as tecnologias digitais têm mostrado um alto impacto positivo para a educação de 

crianças e jovens;  
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• Fortalecer os centros comunitários com escolas de trabalho e 

profissionalização;  

• Fomentar o estudo do servidor com junto a Instituições de ensino;  

• Retornar com o projeto Escola Nota 10;  

• Providenciar uniformes para todas escolas municipais;  

• Incrementar o uso de uniformes personalizados para todos os setores da 

prefeitura;  

• Prover veículos municipais de apoio administrativo para escolas, creches 

e hospitais para trabalhos administrativos;  

• Construir a nova rodoviária, após estudos de impacto ambiental e audiência 

pública com a população, para facilitar o acesso da população ao transporte 

público; 

• Redução do número de Secretarias Municipais de 19 para 14;  

• Extinção das Secretarias com a incorporação das suas atividades nas 

Secretarias remanescentes. 

• Ativação da Incubadora de empresas Atibaia — INATEC — em parceria 

com colégios públicos e privados do município; 

• Criação do festival de curta metragem de cinema; 

• Desconto no IPTU para imóveis com energia fotovoltaica; 

• Diminuição da locação de prédios privados que a Prefeitura loca; 

• Instituir o programa municipal de gestão sustentável de Energética;   

• Incentivar o projeto SENAR;  

• Incentivar a agricultura familiar;  

• Transformar o Centro de Exposição de Turismo e Eventos no Bairro da Usina, 

que se encontra desativado, em um CEASA ou centro cultural; 

• Revitalizar todo o complexo do aeroporto e do aeródromo municipal de 

Atibaia, inclusive com revitalização total da estrutura, bem como a reativação 

da memória do aeroclube na história da cidade; 

• Transformar o Ciem I em escola integral, além de centro de treinamento 

esportivo de alto rendimento; 
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• Criar a Faculdade Municipal de Gestão Governamental na antiga sede da 

secretaria da educação;  

• Viabilizar junto ao governo federal a instalação do Colégio Militar no CIEM II; 

• Estimular o ensino do empreendedorismo no ensino médio, para fazer com 

que o jovem possa ir pensando em como transformar o conhecimento obtido 

em negócios  e oportunidades; 

• Na assistência social serão desenvolvidos os projetos do CREAS, mulher, 

idoso, juventude e direitos humanos; 

• Implantar e disponibilizar em todas as repartições municipais o acesso livre de 

internet para os munícipes terem acesso ao sistema digital da prefeitura, 

especialmente para acesso ao sistema 1-DOC. 

INIVAÇÃO SOCIAL 

• Criar a SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIVERSIDADE E DAS MINORIAS; 

• Um projeto que visa integrar o jovem adulto, na faixa etária compreendida entre 

18 e 30 anos, no desenvolvimento de políticas públicas próprias, que 

garantam seus direitos para resolução das questões juvenis, nas áreas de 

diversidade,  saúde, educação, cultura, qualidade de vida, esporte, lazer, tempo 

livre, respeito aos direitos humanos, capacidade inovadora, liderança, 

empreendedorismo, entre outros. 

• O foco do projeto se concentra no aproveitamento da vocação e talentos 

naturais efervescentes da juventude, garanta seus direitos, a prepare na 

transição para a vida adulta e auxilie no seu ingresso ao mercado de 

trabalho.  

• A juventude, possuidora de muitos talentos, com a energia que lhes é muito 

peculiar, pouco tem sido lembrada pelos governos tradicionais. Por isso, 

sob uma perspectiva inovadora de proteção e fomento a um dos mais 

importantes bens da nação – que é o jovem e toda a sua potência criativa, 

ensejo e energia para criar um futuro melhor e promissor para a si e para a 

nação - cabe ao gestor público contemporâneo um olhar focado, maduro e 
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estratégico para esse grupo, a fim de criar políticas públicas que propiciem 

um terreno fértil em oportunidades, espaços democráticos e fomento  para que 

o jovem se desenvolva em sua plenitude e tenha total possibilidade de atuar na 

sociedade como um cidadão consciente, crítico e pleno em suas capacidades. 

PLANO DE AÇÃO 

As Propostas de Ações contidas no Plano de Governo têm por base uma nova 

estrutura organizacional, para aperfeiçoar o trâmite interno da Administração 

Municipal, além das realizações e melhorias ao município;  
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Todas as coordenadorias extintas e incluídas como departamentos nas Secretarias devidas. 

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS 

1.1 Reforma Administrativa e implantação do Sistema de Gestão da 

Qualidade, a fim de buscar as principais Certificações e Prêmios de Qualidade; 

1.2 Independência da CIPA; 

1.3 Valorização do Servidor Público Municipal; 

1.4 Promoção da saúde mental do Servidor Público Municipal; 

1.5 Combate a corrupção moral, ética e administrativa e outras modalidades 

que possam existir; 

1.6 Incentivo por produtividade para funcionários que elaborarem projetos de 

diminuição de gastos e custos internos; 

1.7 Extinguir regalias e benefícios diversos dos agentes comissionados; 

1.8 Retomada das propriedades, prédios, instalações e terrenos cedidos 

para entidades privadas cujo uso não esteja em conformidade com o 

interesse Público; 
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1.9 Realizar auditorias, por empresas independentes, nos contratos em 

vigência; 

1.10 Reduzir a necessidade de locação de prédios privados, substituindo 

por locais de domínio público; 

1.11 Colocar em funcionamento o Plantão Administrativo da Prefeitura, com 

atendimento ininterruptos 

1.12 Criar, imediatamente, o Protocolo Digital de Atendimento e Avaliação 

de Atendimento ao cidadão; 

2. SECRETARIA DE AGRICULTURA 

2.1 Transformar o Centro de Exposição de Turismo e Eventos no Bairro da 

Usina em um Ceasa ou em centro cultural, educacional, esportivo, de lazer 

e profissionalizante para a população. 

2.2. Incentivar e desenvolver o Projeto SENAR; 

2.3 Incentivar a Agricultura Familiar dos pequenos agricultores; 

2.4  Estimular varejistas de Atibaia a adquirirem 50% da produção local; 

2.5 Criação do Viveiro Municipal Agrícola Permanente de mudas, como 

forma de auxiliar os pequenos agricultores na estruturação de seu plantio; 

2.6 Criar convênios para compra de gêneros alimentícios agrícolas6 para 

uso na merenda escolar e alimentação hospitalar, como forma de oferecer 

alimentação saudável e suficiente para seus destinatários; 

2.7 Integrar na educação das crianças os valores e vantagens da 

alimentação natural em detrimento da industrializada, com foco e alcance 

multidisciplinar na educação, saúde, bem estar físico e mental, longevidade, 

economia; 

 
6 A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito 
Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 
ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por meio da Chamada Pública, 
dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório. 
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2.8 Readequação dos tributos para grandes varejistas e agricultores 

locais que negociarem entre si a produção agrícola local; 

2.9  Desburocratização para uso de  maquinários da prefeitura, tais com 

tratores e mão de obra da prefeitura, com taxas proporcionais  e simbólicas à 

área trabalhada, de modo que não onere o produtor em situação crítica; 

2.10 Redução das taxas de uso das vagas da feira de 4ª Feira, para valores 

mais moderados e que não sacrifiquem os comerciantes locais; 

2.11 Construção do Porto-Seco em Atibaia, por meio de um a fim de 

favorecer a distribuição de insumos que hoje estão centralizados no CEASA 

São Paulo, que não comporta mais o excesso de caminhões naquele local; 

2.12 Agência de fomento à agricultura e atividade rural, por meio de um 

posto da Receita federal dentro do próprio empreendimento, com despachantes 

aduaneiros, para desentrave burocrático de exportação, com garagem de 

maquinários e banco de apoio rural para os agricultores, com atendimento 

médico, odontológico e psicológico e pronto socorro itinerante. 

2.13 Integração do CEASA com o Aeroporto de Atibaia que será estruturado 

para implementar o transporte aéreo de produtos perecíveis que necessitam de 

escoamento mais rápido. 

2.14 Criação do Conselho de Agropecuário, com técnicos da agricultura e 

pecuária para fomento de políticas de desenvolvimento desta área; 

2.15 Criação da escola Rural e Agrícola em convênio com grandes, médios 

e pequenos produtores e grandes varejistas, para aprimoramento dos 

conhecimentos em agropecuária, entre outros. 

3. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

3.1 Implantar e da amparo aos projetos do CREAS, com o objetivo de orientar, 

proteger e acompanhar as famílias com um ou mais membros em situação de 

risco pessoal e social, ameaça ou violação de direitos; 

3.2 Implantar os projetos de proteção da mulher e do idoso; 
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3.3 Instituir a Casa de Amparo ao Idoso (creche do idoso), com foco no 

recebimento, amparo, saúde ocupacional, atendimento e encaminhamento 

médico; 

3.4 Aprimorar e intensificar os projetos relacionados a juventude e direitos 

humanos; 

3.5 Implantar o Programa Guarda Mirim, na condição menor aprendiz na 

GCM, com ajuda de custo. 

4. SECRETARIA DE GOVERNO 

4.1 Retornar a SAAE a Municipalidade; 

4.2 Instalação de um tiro de guerra; 

4.3 Priorizar projetos e ações com a participação popular; 

4.4 Ocupar cargos políticos somente com profissionais que comprovem 

notório saber de conhecimento e experiência na área; 

4.5 Reajuste anual aos servidores municipais de até 12%; 

4.6  Abertura de novos concursos públicos; 

4.7 Retornar as gratificações de 14 salários; 

4.8 Inclusão dos funcionários públicos no desfile municipal no aniversário 

de Atibaia, como forma de valorização e reconhecimento; 

4.9 Revisar e diminuir, de acordo com o que prescreve a lei, ao mínimo 

necessário os cargos em comissão; 

4.10 Ingressar com as ações judiciais necessárias para obrigar o Governo do 

Estado e da União, a transferir recursos públicos financeiros para os 

programas de solução e de combate às enchentes; 

4.11 Rever todas as legislações e normas municipais da cidade que estejam 

em desacordo com a Constituição Federal e Estadual de São Paulo; 

4.12 Extinguir a distribuição de verbas públicas municipais para órgão de 

imprensa da cidade e região; 

4.13 Extinguir o uso de recursos públicos em materiais publicitários que 

não atendam ao interesse público; 
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4.14 Criar a Controladoria Geral e a Corregedoria Geral do Município como 

instrumentos necessários ao combate à corrupção na Administração Municipal; 

4.15 Instalação do PROCON em Atibaia, por meio de convênio com o Governo 

do Estado; 

4.16 Manter somente os serviços terceirizados que realmente são de 

interesse público e coletivo da cidade; 

4.17 Desativar a represa no bairro da Usina; 

5. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

5.1 Dar incentivo fiscal para as empresas se instalarem em Atibaia; 

5.2 Desburocratizar a abertura de empresas; 

5.3 Administração do aeroporto feita pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico; 

5.4 Desenvolvimento de Portal com emissão de Certidão de Uso e 

Ocupação do Solo; 

6. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

6.1 Criar a “Corrida de Atibaia” na data comemorativa do Aniversário da 

cidade; 

6.2 Instituir o Campeonato Municipal Anual de Voo Livre na cidade; 

6.3 Retomar o “FERA” (Festival de Esportes Radicais Atibaia); 

6.4 Construir a Secretaria de Esportes no complexo esportivo Atibaia Jardim; 

6.5 Retornar o Clube Atlético Atibaia; 

6.6 Reformar o Estádio Municipal Salvador Russani; 

6.7 Reformar o Campo do Atibaia Jardim; 

6.8 Instituir o Centro Municipal de Artes Marciais; 

6.9  Centro de Treinamento Esportivo de Alto Rendimento no CIEM I; 
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7. SECRETARIA DE SEGURANÇA 

7.1 Reestruturar o modelo municipal de Segurança Pública, que passará a 

denominar Sistema Intermunicipal de Segurança Pública; 

7.2 Construir o Centro de Operações Policiais e de Segurança Pública 

(COP-ATIBAIA), para abrigar os agentes que integrarão o dinâmico Sistema 

Intermunicipal de Segurança Pública; 

7.3 Construir novas e modernas instalações da Polícia Civil de Atibaia, 

abrangendo o 1° Distrito Policial de Atibaia e do Setor de Investigações Gerais 

(SIG) 2° DP de Atibaia e prover sua instrumentalização para atendimento 

humanizado ao cidadão. 

7.4 Integrar às novas instalações da Policia Civil espaços privativos para 

PMESP, GC, PRF, GCM, Delegacia da Mulher, Polícia Científica, OAB, 

Cartório, Conselho Tutelar e Serviço Social para atendimento de vulneráveis 

e básico de Saúde; este projeto visa humanizar o atendimento policial, 

mediante aplicação de conceitos modernos de inovação e gestão da 

qualidade, a fim de garantir o direitos fundamentais da pessoa humana 

inscritos na Carta Magna; 

7.5 Construção da Academia de Guarda Civil de Atibaia, para preparar, 

capacitar, condicionar e habilitar as forças de Segurança de Atibaia, com as 

melhores práticas existentes no Brasil, realizadas por Policiais Instrutores 

altamente capacitados;  

7.6 Desenvolvimento do Programa Conseg Pronta Resposta, como 

estratégia de inteligência Policial, como medida eficaz de segurança pública; 

7.7 Estabelecer parcerias com as tutorias da vizinhança solidária para 

instalação de câmeras de segurança nos bairros, que serão acopladas ao 

sistema de monitoramento inteligente que, de forma gradativa, será 

desenvolvido à superada muralha digital; 

7.8 Implementar o Patrulhamento com Drones em situações como as ações 

de inteligência policial, monitoramento ambiental e trânsito. 
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7.9  Instituir, mediante estudo de viabilidade econômica e legal do 

Policiamento Montado para a área rural, Canil e Serviço de Segurança 

Velada Municipal. 

7.10 Municipalizar o serviço público do Centro de Formação de 

Condutores (CFC) e implementar o Serviço de Requalificação de Motoristas 

Amadores, totalmente gratuito; 

7.11 Instituir a Delegacia de Proteção à Mulher (DDM), com a meta de  

investigar todos os casos de crimes cometidos contra mulheres no município 

de Atibaia, além de atender crianças e adolescentes vítimas de violência física, 

moral e sexual.; 

7.12 Estabelecer, gradativamente, o PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE 

POLICIAL, para todos os agentes das forças de segurança pública, com vale 

alimentação equiparado à cesta básica do Dieese, ou Prolabore Municipal 

tanto aos servidores municipais quanto aos agentes das forças de segurança 

que atuam em Atibaia. 

8. SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE 

8.1 Silvicultura Urbana com árvores frutíferas; 

8.2 Criar o projeto das Hortas Comunitárias; 

8.3 Tonar área total de proteção ambiental no entorno da Pedra Grande; 

8.4 Instituir o Conselho Municipal de Políticas de Combate às Enchentes; 

8.5 Desenvolver os projetos e as obras emergenciais de curto, médio e longo 

prazo para o combate às enchentes; 

8.6 Revitalizar o Parque da Represa da Usina; 

8.7 Criar o Programa Municipal de Acessibilidade; 

8.8 Criar o Programa Municipal de Infraestrutura;  

8.9 Incentivos municipais aos proprietários particulares na preservação do 

patrimônio e do meio ambiente;  

8.10 Extinguir a Taxa de Contribuição de Iluminação Pública; 

8.11 Desassoreamento dos lagos na área urbana; 
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8.12 Criar a Comissão de Fiscalização e Combate aos parcelamentos Ilegais 

do solo da cidade; 

8.13 Rever todos os procedimentos e atos públicos de autorização de 

parcelamentos; 

8.14 Projeto de moradias para funcionários com recursos do FGTS;  

8.15 Proibir a verticalização do Centro Histórico de Atibaia; 

8.16 Retomar a criação dos parques lineares; 

8.17 Desenvolver projeto de criação do horto florestal de Atibaia; 

8.18 Perpetuar as áreas florestais; 

8.19 Construir Hospital Municipal Veterinário; 

8.20 Incentivar o conhecimento, planejamento e gerenciamento do uso da 

energia elétrica de forma eficiente nos centros de consumo dos Municípios, 

tais como iluminação pública, prédios públicos e sistemas de saneamento 

9. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS 

9.1 Implementação do Projeto Feira Turística de Atibaia, contemplará em 

todo o espaço barracas de artesanato, livros, raridades, flores de época, 

produtos agrícolas, alimentação, etc. O local será provido de infraestrutura de 

segurança, som ambiente, administração local, banheiros e Pronto Socorro 

Móvel. O Centro de Convenções demandará shows ou apresentações, com 

ingresso a preços módicos de interesse dos visitantes; 

9.2 Instituir o Projeto Cultural “Galpão do Samba” no ginásio do Pq. 

Edimundo Zanoni e Desenvolver uma agenda cultural participativa; 

9.3 Criar o Centro Educacional de Orquestras, Fanfarras e Bandas 

Musicais da cidade; 

9.4 Criar a Agência Municipal de Turismo para desenvolver políticas públicas 

objetivas e valorização do turismo em todos os cantos da cidade; 

9.5 Restabelecer o Carnaval Tradicional;  

9.6 Reabrir o Cine Itá; 

9.7 Prover sede para a Fanfarra Municipal de Atibaia (FAMA); 



            PLANO DE GOVERNO PRTB – 2021/2024 

 

 PRTB Atibaia. Setembro de 2020  

44 

 

9.8 Criar o Festival de Curta Metragem de Cinema; 

10. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

10.1 Reduzir de 18 para 14 Secretarias Municipais e a extinção de todas 

as Coordenadorias; 

10.2 Criar identidade visual, por meio uso de uniforme e crachás de 

identificação aos servidores Municipais; 

10.3 Instituir o Conselho Municipal de Assuntos Relevantes e de Interesse 

Público; 

10.4 Retomada o orçamento participativo, com a participação mais intensa 

da comunidade, por meio de recursos de mídia digital; 

10.5 Sistema de Humanização da Administração Municipal; 

10.6 Criar a Comissão Municipal de Combate a Corrupção e de Denúncia; 

10.7 Modernizar a infraestrutura administrativa; 

10.8 Criar o Sistema de Controle e uso da Frota Municipal e o cadastro de 

Materiais e bens da Administração Municipal; 

10.9 Prover recursos para a construção de ponte estrutural na avenida São 

João sobre o rio Atibaia. 

11.  SECRETARIA DA SAÚDE 

11.1 Construir o Hospital Público Municipal; 

11.2 Construir posto de saúde 24 horas; 

11.3 Reformar e redimensionar as instalações de pronto atendimento, 

administração da Santa Casa; 

11.4 Construir um Centro Médico de Especialidades do Idoso; 

11.5 Construir um Centro Médico de Especialidades da Mulher; 

11.6 Construir um Centro Médico de Especialidades em Pediatria; 

11.7 Reativação do SAMU; 

11.8 Ampliar o período de atendimento da farmácia de alto custo; 
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11.9 Criar Farmácia 24 horas, nos postos de saúde municipais; 

11.10 Criar o Centro de Médico Especializado em Tratamento aos 

Dependentes Químicos; 

11.11 Criar o Programa Municipal de Proteção às Pessoas com 

Necessidades Especiais; 

11.12 Desenvolver o projeto de construção do Hospital Público Municipal para 

um Centro de Excelência em Saúde e Referência da Região; 

11.13 Redimensionar, ampliar e derrubar a intervenção na Santa Casa; 

11.14 Criar o sistema de apoio e transporte, com Vans Sociais de Saúde, 

exclusivo para as pessoas menos favorecidas que deixam o pronto-

atendimento nos Postos de Atendimento Centrais de saúde, ainda sob efeito 

de medicamentos, tendo que esperar e se submeter a ônibus que as levem 

para casa. 

12. SECRETARIA DE FINANÇAS 

12.1 Devolver a justiça tributária, principalmente para o IPTU; 

12.2 Criar o “Lacre e Trava no IPTU”; 

12.3 Suspender, na forma da lei, os tributos por 4 anos; 

13. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

13.1 Transformar o Ciem I em escola integral; 

13.2 Faculdade Municipal de Gestão Governamental; 

13.3 Projeto “Creche 24 horas”; 

13.4 Instalação do Colégio Militar no CIEM II; 

13.5 Georreferenciamento escolar (escolas, alunos e professores); 

13.6 Distribuição de tablets para os alunos; 

13.7 Transformar os Centros Comunitários em escolas de trabalho e 

profissionalização; 
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13.8 Ampliação da cozinha da escola Maria Helena Ferraz, não atendida 

pela pelas gestões anteriores; 

13.9 Fomentar o estudo de nível superior em Gestão Pública; 

13.10 Retomada do projeto “Escola nota 10”; 

13.11 Uniformes escolares e administrativos; 

13.12 Veículo de apoio administrativo para todas as escolas; 

13.13 Colégio Militar de Ensino Fundamental e Médio; 

13.14 Ativação da INATEC em parceria com colégios privados; 

13.15 Energia renovável nas escolas e prédios públicos municipais; 

13.16 Sistema Digital desenvolvido para as escolas municipais; 

13.17 Desenvolver o Projeto Escola do Futuro, que vai prover capacitação de 

primeiro nível aos alunos de ensino fundamental e médio, com o objetivo de 

integrar crianças e adolescentes ao mercado de trabalho, em nível técnico e 

tecnológico, para as novas profissões do século XXI. 

13.18 Projeto de construção da Faculdade Municipal de Atibaia (FMA); 

14. SECRETARIA DE JUVENTUDE, DIVERSIDADE E DAS MINORIAS 

14.1 Integrar o jovem adulto, na faixa etária compreendida entre 18 e 30 anos; 

14.2 Atuar nas áreas de diversidade, saúde, educação, cultura, qualidade de 

vida, esporte, lazer, tempo livre, respeito aos direitos humanos, capacidade 

inovadora, liderança, empreendedorismo, entre outros; 

14.3 Focar no aproveitamento da vocação e talentos naturais da juventude; 

14.4 Garantir seus direitos, preparar na transição para a vida adulta e auxiliar 

no seu ingresso ao mercado de trabalho; 

14.5 Aproveitar talentos, vocações e potencial criativo, por meio de políticas 

públicas e parcerias público privadas (PPP); 

14.6 Fomentar oportunidades, espaços democráticos para que o jovem se 

desenvolva em sua plenitude e tenha total possibilidade de atuar na sociedade 

como um cidadão consciente, crítico e pleno em suas capacidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Plano de Governo tem por objetivo, além de atender os anseios da 

população, eliminar a corrupção no serviço público, trazer justiça tributária ao 

município e executar os serviços e obras essenciais para que Atibaia se desenvolva 

e volte à ser referência na sua administração pública, paisagem, clima, população, 

educação, desenvolvimento, segurança, entre outros valores naturais de uma cidade 

de nacionalmente desenvolvida. 

Acreditamos que, com muito trabalho e dedicação e embasados nesta 

proposta, as melhorias na condução da Administração Municipal já serão visíveis em 

Atibaia, logo no início do mandato. Um desafio muito compensador, à medida que 

percebemos o quanto as pessoas que aqui vivem e viverão poderão reparar, sentir e 

voltar a acreditar que “Atibaia é uma terra querida e dos seus filhos jamais 

esquecida!” 

Agradecemos também a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, 

contribuíram para a construção desse documento. 

 

Que Deus abençoe a todos! 

 

Cléber Stevens Gerage 

Celso Eduardo dos Santos Mendes 
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