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APRESENTAÇÃO 

O plano de governo do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) para o 

município de Atibaia estabelece um ponto de partida para tratar das demandas 

do município, buscando contemplar: o desenvolvimento humano, urbano e 

econômico; inclusão social; a transparência e lisura dos processos públicos; 

participação popular; saúde ambiental e sustentabilidade; infraestrutura e 

mobilidade urbana; qualidade de vida; saúde; educação; cultura; esporte e lazer. 

Nosso plano atrela as ideias e expectativas dos mandatos do legislativo e o 

executivo, pois acreditamos que uma política sólida e para o bem estar social se 

constrói com todos os envolvidos de forma direta e indireta. 

Esse plano de governo estabelece 50 metas para Atibaia, que serão os 

itens norteadores da nossa administração, que tem como princípio a participação 

popular em todas as tomadas de decisão, e governar para todos com ênfase nas 

populações vulneráveis, infância, juventude, idosos, para a periferia e 

trabalhadores. 

Todas as propostas do PSOL Atibaia são temas transversais e envolvem 

mais de uma secretaria. A ideia é envolver os diversos profissionais que hoje 

prestam serviço à administração pública para que participem do processo de 

mudança.  
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ASSISTÊNCIA SOCIAL - Atibaia mais humana 

1 - Superar a extrema pobreza na cidade através da elevação da renda, 

promovendo a inclusão produtiva e o acesso a serviços públicos para todos. 

1.1 - Cadastrar e mapear as famílias em situação de extrema pobreza e 

vulnerabilidade no município.  

1.2 - Combater a extrema pobreza em caráter de urgência aos flagelados pela 

fome promovendo a inclusão social dos habitantes em situação de rua, situação 

de risco, vulnerabilidade e pobreza, garantindo o acesso de todos os moradores 

aos serviços e equipamentos públicos municipais de assistência social. 

Incluindo-se além de arrecadação e compra imediata de alimentação, o 

acolhimento e abordagem técnica aos portadores de necessidades especiais, 

tanto físicas quanto psicológicas. 

1.3 - Garantir a construção de políticas públicas de inclusão social e de combate 

às desigualdades para a população LGBTQIA+ através de atendimento 

humanizado e atento ao princípio da dignidade humana e respeito à diversidade, 

aplicando de forma veemente a lei imperiosa que iguala os crimes cometidos 

contra essas minorias aos crimes de racismo. 

1.4 - Criar apoio multidisciplinar e mecanismos para coibir e eliminar todas as 

formas de violência e discriminação contra a população LGBTQI+, através 

Coordenadoria de Políticas Públicas para minorias e a Secretaria de Assistência 

Social e Cidadania trabalhando em conjunto com ONG’s de reputação ilibada, 

ministério público e Polícia Civil e Militar. 

1.5 - Implementar mais unidades de Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), de acordo com os estudos e mapeamento de regiões de maior 

população carente. 

1.6 - Implementar Centros de referência em atendimento à população em 

situação de rua. 

1.7 - Implementar o atendimento de rua, na área odontológica e de problemas 

com abuso de álcool e outras drogas. 

1.8 - Promover ações para inclusão social e econômica da população em 

situação de rua. 
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1.9 - Implantar restaurantes populares em outros bairros e no centro. 

1.10 - Implementar centros de estudos e ações para a Segurança Alimentar e 

Nutricional e desenvolver ações de apoio a agricultura urbana e periurbana. 

1.11 - Criar o Índice de “Felicidade Atibaia”. Este é um mecanismo que servirá 

para que a prefeitura olhe periodicamente o nível de satisfação das pessoas em 

morar em Atibaia. A primeira vista pode ser um índice sem muita importância, 

mas ele vai revelar o quanto à prefeitura está satisfazendo os anseios da 

sociedade. Economia local enfraquecida, falta de perspectiva na cidade, trânsito 

caótico, falta de respeito, etc., são algumas das variáveis que impactam 

duramente na sociedade. A iniciativa não é inédita. Já existe no Brasil, empresas 

que medem diariamente o humor de seus funcionários; e países como o Butão já 

existe este índice aplicado na esfera pública. 

1.12 - Criar o Conselho Municipal de Direitos Humanos, implantar a Ouvidoria 

Municipal de Direitos Humanos, e implementar a Educação em Direitos 

Humanos na Rede Municipal de Ensino. 

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Atibaia para o futuro 

2 - Ampliar os programas e promover parcerias para a capacitação técnica, 

jovens e adultos com as autarquias e escolas técnicas instaladas na cidade com 

observância das necessidades que o mercado de trabalho, cada vez mais 

moderno, exige, para que nossos jovens não tenham que se afastar de suas 

famílias em busca de colocação profissional. 

2.1 - Garantir a promoção dos projetos desenvolvidos por nossos docentes e 

discentes na esfera pública, especialmente no desenvolvimento de softwares que 

possam corroborar com um sistema digital integrado entre todas as repartições 

da Prefeitura Municipal de Atibaia. 

2.2 - Criar o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que terá a função de 

selecionar projetos de pesquisa aplicada em temas de interesse das políticas 

públicas municipais. 

2.3 - Buscar parcerias no setor empresarial e acadêmico (dentro e fora do Brasil) 

para que Atibaia adote práticas de “Cidade inteligente”. O objetivo é o bem estar 

social da população; a economia de recursos; o respeito ao meio ambiente; e a 
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abertura de campos de trabalho e de pesquisa na cidade na área de tecnologia. 

2.4 - Implantar um sistema de rede de internet sem fio (Wi-Fi) aberto, com 

qualidade e estabilidade de sinal, começando nas áreas periféricas, e expandido 

aos terminais rodoviários, praças, bibliotecas, escolas, e órgãos públicos.  

2.5 - Envolver a Secretaria de Educação para que seja implantando cursos 

extracurriculares nas escolas de conhecimento tecnológico. A ideia é que estes 

cursos sejam multidisciplinares para apoiar os professores em sala de aula.  

 

CULTURA - Respeito à diversidade  

3 - Ampliar o acesso da população à cultura, por meio de equipamentos e ações, 

a partir da sua descentralização no município.  

3.1 - Criação de centros culturais através com parceria de ONG`s ilibadas e 

especializadas, para ampliar o repasse de verbas para todos os centros culturais 

criados e reforma imediata de espaços públicos abandonados para que nestes, 

em conformidade com o artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, com o 

artigo 3º da lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) e artigo 2º da lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 

do Idoso), observando-se a distribuição dos referidos centros de maneira 

extensiva a toda cidade, evitando assim a centralização de tais atividades. 

3.2 - Desenvolver com as entidades públicas e privadas uma maior agenda para 

promover eventos culturais nos espaços públicos e por meio de programas 

culturais o incentivo fiscal às pequenas companhias teatrais, dança, cinema e 

música de bairros e vilas e entre os alunos das escolas públicas no município de 

Atibaia, atuando assim para que todos tenham acesso ao direito básico garantido 

na carta magna, bem como o incentivo a produção artística local. 

3.3 - Conceder Bolsas para agentes culturais da cidade, fomentando e 

envolvendo toda a população na prática das mais diversas formas de cultura, 

bem como promover a inclusão de todos, independente de sua área de atuação. 

3.4 - Elaborar um calendário anual de programação cultural que inclua as festas 

tradicionais da cidade no centro, duas descentralizadas e outros pequenos e 

médios eventos em diferentes temáticas e regiões da cidade. 
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3.5 - Promover, apoiar e desenvolver a cultura ancestral, seus costumes 

históricos e folclóricos, responsáveis pela construção social e paisagística de 

Atibaia. Enfatizar o nosso passado colonial preservando o centro histórico, com 

o envolvimento do CONDEPHAT (Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), e do Iphan (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

3.6 - Adaptar e consolidar o Fundo Municipal de Cultura, para que seja mais 

abrangente e participativo. 

3.7 - Construir, requalificar ou reformar equipamentos culturais. 

3.8 - Extinção do cargo de comissionado à frente da Secretaria de Cultura. A 

pasta será ocupada por um profissional do setor de cultura eleito pelo 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL. O objetivo é que o 

profissional descentralize os recursos aplicados à pasta; dê apoio ao Plano 

Municipal de Cultura que está sendo discutido dentro do ambiente artístico da 

cidade; solidifique o tema junto a escolas, público em geral e, principalmente, 

nas regiões menos favorecidas de Atibaia. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - Cidade solidária 

4 - Incentivar a promoção da economia solidária nos bairros, através da criação 

de uma moeda própria (Moeda Social), aceita em convênio com os pequenos 

comércios locais, que será distribuída, conforme a necessidade de cada família, 

tendo como contraprestação a obrigatoriedade da matrícula escolar em caso de 

famílias com crianças com idade até o 5º ano do ensino fundamental na rede 

municipal, ou estadual e cumprimento do cronograma de vacinação obrigatória.  

O ente público fará o gerenciamento da troca das cédulas emitidas por ele, por 

moeda corrente nacional (real), assim a expectativa é de que a população use o 

auxílio nos comércios locais, gerando estabilidade aos pequenos negócios e 

promovendo a criação de emprego e renda. 

4.1 - Garantir que o desenvolvimento social e econômico esteja embasado nas 

políticas de desenvolvimento sustentável e de saúde ambiental, através de 

amplas campanhas de conscientização, principalmente no que tange a proteção 

dos mananciais de água e áreas de preservação permanente, optando sempre pela 

reabilitação do agente infrator do que a simples multa com finalidade 
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arrecadatória que em nada contribuí a restituição verdadeira do meio ambiente 

em seu aspecto ecológico. (Importante ressaltar que o meio ambiente vai além 

do fator ecológico, todo tipo de degradação no espaço do município deve ser 

protegido com igual zelo, como a prevenção a poluição sonora, visual, tendo sob 

a ótica de que serão tutelados por cinco prismas diferenciados: Meio ambiente 

natural; Meio ambiente artificial; Meio ambiente cultural; Meio ambiente do 

trabalho e Patrimônio genético). 

4.2 - Implementação e difusão do projeto “Mães Crecheiras” em todo município, 

que consiste em implantar creches domiciliares para atender, de forma 

alternativa, crianças dos seis meses aos cinco anos de idade, ficando sob a 

responsabilidade das "mães crecheiras" (Projeto amparado na Lei Federal 

7.644/87). As creches domiciliares serão supervisionadas pela Secretaria de 

Educação, que promoverá cursos de qualificação às mães crecheiras. Cada mãe 

receberá da Prefeitura uma bolsa-auxílio por menor assistido. O trabalho não 

terá vínculo empregatício. O serviço será realizado em regime de semi-internato, 

em lares auxiliares, previamente cadastrados e acolherá crianças que vivem na 

micro região onde mora essa mãe, o que facilita ainda mais pela proximidade e 

conhecimento das famílias. A Prefeitura será responsável pela implantação e 

fiscalização do projeto. A candidata à mãe crecheira deve atestar plena 

capacidade física, psíquica e mental e ter experiência e afinidade com crianças. 

Além disso, deve possuir dependências físicas adequadas para comportar de 

quatro a oito crianças. 

4.3 - Convocar as empresas locais de bens e serviços para que se qualifiquem e 

participem das licitações da prefeitura de Atibaia. E dentro do que for permitido 

na Lei 8666/93 (em caso de empate de propostas) usar um sistema de pontuação 

para diferenciar as empresas que possuem sede ou filial em Atibaia.  

 

EDUCAÇÃO - Viva Paulo Freire! 

5 - Fazer valer na prática as metas e propostas estabelecidas no Projeto de Lei 

013/2015 - Plano Municipal de Educação. Discutir cada ponto do plano que não 

foi atingido ou melhorado pela atual administração. Melhorar a qualidade da 

educação e ampliar o acesso à educação infantil com a expansão dos 

equipamentos públicos. 

5.1 - Ampliar o número de creches municipais e creches conveniadas, reduzindo 
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o déficit de crianças sem creches para os próximos anos.  

5.2 - Garantir o direito de uso das creches no período noturno para as crianças de 

0 a 3 anos. 

5.3 - Estender a jornada integral a todas as escolas municipais. 

5.4 - Valorizar os profissionais da educação em todas as hierarquias, todos que 

participam para que a Escola se torne um ambiente de desenvolvimento da 

cognição nos educandos do ensino fundamental, e também nos polos de 

capacitação técnica. 

5.5 - Valorização dos professores, a fim de garantir que este profissional seja o 

mais preparado para promover o processo de ensino-aprendizado. Com a oferta 

de cursos de formação continuada e um plano de carreira que o motive a 

permanecer na rede pública de ensino. 

5.6 - Valorizar o profissional da educação com oferta de curso de qualificação e 

MBA, bem como programas de aperfeiçoamento da carreira e fornecimento de 

estrutura tecnológica para o docente estar apto às novas formas de comunicação 

e preparação de conteúdos on line. 

5.7 - Garantir que os professores tenham infraestrutura adequada para a 

aplicação de atividades extracurriculares e fora sala de aula.  

 

ESPORTE E LAZER - Desenvolvimento e diversidade 

6 - Promover a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer. 

6.1 - Criar um Parque de Esportes Radicais, preferencialmente na periferia, 

devido a grande quantidade de praticantes de esportes deste tipo em Atibaia e 

assim promover a toda a população, equipamentos especializados e seguros. 

6.2 - Ampliar as áreas de lazer, atividades físicas e de prática esportiva como 

praças, parques, bosques, academias ao ar livre, quadras poliesportivas, campo 

de futebol, pista de skate e de caminhada, reconhecendo a importância desses 

espaços e equipamentos na promoção da qualidade de vida. 

6.3 - Criar e ampliar as vagas nas escolas de esporte, oferta de aulas de basquete, 

baseball, futebol, futsal, handebol, tênis, vôlei, natação, judô, e capoeira, e 
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outras categorias desportivas. 

6.4 - Elaborar um Plano Municipal de Esporte e Lazer, com a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade. 

6.5 - Requalificar e construir equipamentos esportivos em todos os bairros. 

 

FUNCIONALISMO PÚBLICO - Valorizar para crescer 

7 - Elaboração de um plano de carreira sólido ao funcionalismo público de 

Atibaia, estruturado em 8 tópicos: 

7.1 - Garantir ao funcionário público a continuidade do regime celetista com a 

adoção do plano de carreira, possibilitando o crescimento profissional 

fundamentado nas competências do profissional; 

7.2 - Desenvolvimento e reconhecimento das competências individuais por 

critérios que proporcionem igualdade de oportunidades aos servidores; 

7.3 - Adoção de sistema de remuneração adequado visando à valorização do 

servidor público e sua permanência na instituição; 

7.4 - Transparência das práticas de remuneração, com valoração do vencimento 

das diversas carreiras; 

7.5 - Valorização dos servidores que buscam contínuo aprimoramento 

profissional com aplicabilidade nas áreas em que atuam; inclusive sendo o poder 

público responsável pela oferta de capacitação como aulas de informática, 

atendimento, conhecimento da legislação e etc.; 

7.6 - Adoção de ferramentas aplicadas à gestão de pessoas que permitam 

aprimorar, qualificar e tornar mais eficiente à prestação de serviços à 

comunidade; 

7.7 - Adotar políticas de convênio com universidades e faculdades particulares 

para a facilitação do acesso do servidor as mais diversas áreas do conhecimento; 

7.8 - Inclusão social nas contratações inserindo negros, LGBTQIA+, mulheres, 

pessoa com deficiência e indígenas em todas as esferas da máquina pública. 
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GESTÃO PÚBLICA - Prefeitura nos bairros 

8 - Planejar políticas públicas que preparem Atibaia para o crescimento das 

próximas décadas levando em conta preceitos ecossocialistas de bem estar social 

a todos, em integração com a preservação ecológica.  

8.1 - Rever e reestruturar processos e procedimentos na administração municipal 

e todas as secretarias, eliminando desperdícios em todos os setores. 

8.2 - Efetivar o processo de gestão democrática contínua e descentralizada 

(criação de subprefeituras). 

8.3 - Garantir o direito a cidadania com fortalecimento de políticas públicas e 

participativas através de conselhos deliberativos estruturados. 

Finanças 

9 - Promover, junto com outras esferas, a auditoria das empresas prestadoras de 

serviços para o município. Principalmente junto aos contratos de licitação de 

transporte público através da Controladoria Geral do Município. 

10 - Combater a farra dos cargos comissionados e garantir concursos para 

provimento de cargos e concursos internos para os cargos de nomeação para 

garantir que a (o) chefe da repartição tenha experiência e conhecimento de causa 

sobre o setor por ele comandado. 

10.1 - Agregar e tornar público os números gerados pelo município nas mais 

diferentes áreas (assistência social, habitação, meio ambiente, obras, transporte, 

turismo, entre outras).  

10.2 - Redução drástica no número de funcionários comissionados da prefeitura. 

O PSOL Atibaia não precisa criar ou manter cargos comissionados para 

“agradar” partidos de coligação.  

10.3 - Articulação com os municípios vizinhos para a criação do Consórcio 

Público para Compra de Medicamentos. Em muitas regiões do Brasil, essa 

modalidade provou que o município pode gerar economia de até 70% nas 

finanças. Caso o PSOL Atibaia consiga o pleito da prefeitura em 2020 irá 

procurar as cidades de Bragança Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, 
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Mairiporã, Campo Limpo Paulista, Itatiba, entre outros para a formação de um 

Consórcio e colocar a ideia em prática.  

 

HABITAÇÃO - Construindo sonhos 

11 - Garantir acesso à moradia digna. 

11.1 - Programa de financiamento público destinado à reforma de imóveis em 

situação precária e insalubre e isenção de taxas e emolumentos para 

regularização de moradia em situação ilegal, evitando assim a exploração da 

especulação imobiliária e consequentemente, evitando que as pessoas se afastem 

do centro, devido a inviabilidade de continuar no local, bem como, proporcionar 

ao cidadão uma moradia digna dentro dos padrões mínimos aceitáveis ao 

desenvolvimento humano.  

11.2 - Criação de mecanismos de financiamento para compra de imóveis usados 

que estão vazios por falta de crédito da população de baixa renda. 

11.3 - Programa de regularização fundiária. 

11.4 - Facilitação na regularização fiscal e imobiliária dos imóveis destinados a 

estas populações. 

11.5 - Sanções aos proprietários de imóveis abandonados que, mesmo com 

recursos, acumulam imóveis e não tratam com o zelo exigido por lei. 

12 - Cadastro de todos os imóveis atingidos por enchentes ano a ano e realizar  

atendimento desses proprietários no departamento jurídico para dar andamento 

legal no processo de indenizatório de compra desses imóveis através de um 

projeto de realocação dessas famílias se assim o desejarem, garantindo que não 

sejam obrigadas a viver essa tragédia anunciada. Morador de imóvel ocupado, 

barracos e construções perigosas deverão ter atendimento preferencial e nossa 

gestão oferecerá opções de auxílio caso a caso, respeitando sempre o poder de 

escolha de cada um. Paralelamente formaremos uma equipe ambiental para 

estudar o problema de cada área e fazer o que for melhor ao cidadão e ao meio 

ambiente. 
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ATIBAIA DE TODAS AS LUTAS 

Idosos 

13 - Promover atividades para a terceira idade nos ambientes públicos e nas 

instituições com a criação de um novo lar, onde a população que necessita dos 

asilos municipais também tenha contato com a natureza, agricultura, jardinagem 

e demais processos que assegurem a qualidade de vida. 

14 - Garantir os direitos dos idosos previstos na lei federal 10.741/2003 e com a 

aplicação do programa “Médico em Casa” e aperfeiçoamento nas áreas da 

Saúde, Cultura, Esporte e Mobilidade Urbana, levar mais saúde e qualidade de 

vida à terceira idade. 

14.1 - Promover a inclusão e a garantia dos direitos da população idosa. 

14.2 - Implantar Unidades de Referência à Saúde do Idoso. 

14.3 - Implantar Centros-dia destinados à população idosa. 

14.4 - Desenvolver campanha de conscientização sobre a violência contra a 

pessoa idosa. 

14.5 - Implantar unidades de Instituições de Longa Permanência do Idoso. 

14.6 - Criar a Universidade Aberta da Pessoa Idosa.  

Igualdade Racial 

15 - Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. 

16 - Viabilizar a implementação das Leis Federais nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008 que incluem no currículo oficial da rede de ensino a temática da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

Infância e Juventude 

17 - Fortalecer os Conselhos Tutelares, dotando-os de infraestrutura adequada e 

oferecendo política permanente de formação. 

18 - Reestabelecer o Escola da Família em todas as unidades com atividades 

culturais e treinos esportivos, abertos a toda comunidade. 
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19 - Garantir os direitos da Criança e do Adolescente previstos na lei federal 

8.069/1990 de forma integral, dar prioridade à juventude no uso das verbas para 

Cultura, Esporte e Lazer e garantir a formação profissional com acesso à escola, 

aos centros culturais e instituições que garantam o desenvolvimento psicossocial 

do cidadão do futuro. 

20 - Reativar o Conselho Municipal da Juventude - COMJUV. 

Mulheres 

21 - Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. 

22 - Criar apoio multidisciplinar e mecanismos para coibir e eliminar todas as 

formas de violência e discriminação contra a mulher previsto na lei 

11.340/2006, através Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e a 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania trabalhando em conjunto com 

“ONG´s” de reputação ilibada, Ministério Público e Polícia Civil e Militar. 

22.1 - Recriar a Delegacia da Mulher só com policiais mulheres, criar também 

um destacamento da Guarda Municipal Feminina nessa delegacia. 

22.2 - Aluguel social e cesta básica por 3 meses para mulheres vítimas de 

violência doméstica. 

22.3 - Criação da “Patrulha Maria da Penha” comandada pela delegacia da 

mulher com suporte de toda estrutura da Guarda Municipal. 

22.4 - Dar prioridade às mulheres no acesso aos programas sociais 

desenvolvidos pela Prefeitura de Atibaia. 

23 - Dar prioridade às mulheres na Prefeitura de Atibaia: 

23.1 - Dar igualdade salarial para a mesma função em todos os níveis da 

administração pública. 

23.2 - Estabelecer uma composição no funcionalismo de no mínimo 50% de 

mulheres, sendo no mínimo metade delas preenchidas por mulheres negras. 

Pessoa com Deficiência (PcD)  

24 - Assegurar e promover condições de igualdade para as pessoas com 

deficiência, no exercício dos direitos e das liberdades fundamentais visando à 
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sua inclusão social. 

24.1 - Aprimorar os sistemas educacionais, visando a garantir condições de 

acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de 

serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a 

inclusão plena. 

24.2 - Promover formação e disponibilização de professores para o atendimento 

educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 

intérpretes e de profissionais de apoio. 

24.3 - Adotar medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento e a inclusão 

dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em 

conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses das pessoas com 

deficiência nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte, esporte e outras; 

24.4 - Desenvolver oficinas culturais, exposição de arte e fomento de atividades 

artísticas para pessoas com deficiências. 

24.5 - Padronização das calçadas, implantação da sinalização visual e tátil, bem 

como a instalação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura urbana, 

espaços públicos como praças, parques, adequar para pessoas com deficiência. 

24.6 - Criação de um Centro Paradesportivo de treinamento unificado. 

População LGBTQI+ 

25 - Promover uma cultura de cidadania e valorização da diversidade, reduzindo 

as manifestações de discriminação de todas as naturezas. 

25.1 - Capacitação do funcionalismo público, especialmente na área da saúde, 

pois para que possamos falar de saúde LGBTQI+, primeiramente é preciso ver, 

se permitir enxergar humanamente a população LGBTQI+, ou seja, respeitar as 

suas identidades de gênero, compreender que isso independe de sexo biológico e 

da orientação sexual de cada um. Entender que as particularidades da saúde 

dessa população estão diretamente ligadas ao gênero com o qual ela se 

reconhece, compreendendo que as demandas da pessoa gay, em determinados 

momentos o corpo e a forma como ele se relaciona afetivamente será totalmente 

diferente da pessoa trans, da travesti, da mulher lésbica, do bissexual, do 

intersexual etc. e para isso a sociedade e os profissionais que lidam diretamente 

com essa população precisa buscar conhecer essas pessoas. Saber que a saúde 



15 

 

deles não é e não pode ser reduzida somente ao HIV/AIDS, como a sociedade 

heteronormativa tem colocado.  

25.2 - Desenvolver ações permanentes de combate à homofobia e respeito à 

diversidade sexual. 

25.3 - Casa de Acolhimento LGBTQIA+. 

25.4 - Atendimento gratuito e especializado à população LGBTQIA+. 

25.5 - As Casas de Acolhimento LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Queers, Mulheres e Homens Trans, Intersexuais e Assexuais) 

desenvolvem ações permanentes de amparo, combate à homofobia e respeito à 

diversidade sexual. 

25.6 - Na cidade de São Paulo existem os Centros, que são uma iniciativa da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da 

Coordenação de Políticas para LGBTQIA+, realizada em parceria com a 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O trabalho dos 

Centros consiste em: 

25.7 - Defesa dos Direitos Humanos: atendimento a vítimas de violência, 

preconceito e discriminação. Prestação de apoio jurídico, psicológico e de 

serviço social, com acompanhamento para realização de boletins de ocorrência e 

demais orientações. 

25.8 - Promoção da Cidadania LGBTQIA+: suporte e apoio aos serviços 

públicos municipais, mediação de conflitos e sensibilização de servidores. 

Realização de debates, palestras e seminários. 

25.9 - Mas para Atibaia queremos mais, vamos destinar um dentre tantos 

imóveis públicos sem utilidade hoje e transformá-lo na Casa de Acolhimento 

LGBTQIA+ de Atibaia, que contará com todos os serviços dos Centros de 

Cidadania da capital paulista agregado a um projeto que ofereça um teto 

temporário, alimentação e cuidados médicos para o cidadão LGBTQIA+ que 

necessitar do serviço, seja porque foi agredido, expulso de casa ou mesmo por 

enfermidade ou dificuldade financeira. A Casa contará com equipe especializada 

no cuidado ao público LGBTQIA+, dando assim um tratamento humano e justo 

à todos, como deve ser em toda a sociedade, principalmente na administração 

pública. Iremos garantir médico plantonista, farmácia popular permanente e 
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proteção da Guarda Municipal quando necessário, que deverá zelar pela 

integridade física dos acolhidos e servidores. 

 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - Ecossocialismo e 

liberdade 

26 - Integração com a secretária de obras para resolver os problemas de 

enchentes. 

27 - Coletivo Socioambiental - trabalhar com os coletivos da cidade e promover 

o transporte sustentável. 

28 - Estender as ciclo faixas por toda a cidade. Este tema além de ser uma 

questão ambiental e de transporte, está ligado à saúde pública da população. 

Inicialmente levando a ciclovia por toda a Avenida Jerônimo de Camargo, 

adentrando o bairro do Jardim dos Pinheiros, serão instaladas proteções aos 

ciclistas para prevenção de acidentes. 

29 - Protagonismo na PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

30 - Apoio total a entidades ambientais que atuam na cidade no trabalho de 

proteção ambiental em parceria com ONG´S especializadas e com 

reconhecimento público. 

31 - Desenvolver infraestrutura adequada para evitar os incêndios que costumam 

acontecer todos os anos no período de estiagem no Parque do Itapetinga e 

demais áreas de preservação ambiental. 

32 - Implementar um Plano Municipal de Arborização, com o objetivo de 

garantir uma política de arborização das calçadas, canteiros, praças e parques, 

principalmente nas ilhas de calor.   

33 - Em relatório produzido pela organização americana The Nature 

Conservancy, os cientistas defendem que as árvores urbanas são uma importante 

estratégia para a melhoria da saúde pública. 

34 - Garantir o processo de destino legal e ecologicamente correto do lixo 

residencial, industrial e hospitalar aperfeiçoando o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 
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35 - Promover uma reestruturação na Cooperativa São José localizada no bairro 

do Caetetuba. É inadmissível a situação na qual as pessoas estão trabalhando 

naquele local. O objetivo é treinar as pessoas em “Plano de Negócios” do setor 

de reciclagem; situar os trabalhadores e lideranças deste local sobre como é 

formada toda a cadeia de reciclagem e a situação atual (principalmente após o 

Green Fence chinês). É inadmissível que este estabelecimento fique restrito 

apenas às cartas mandadas pelo mercado local.  

35.1 - Colocar os trabalhadores deste estabelecimento em consonância as 

Normas ABNT e NBR que zelam pela saúde do trabalhador.  

35.2 - Fazer parcerias com as Escolas técnicas e Faculdades locais para o 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias que visem proteger a saúde do 

trabalhador, aumentar a qualidade e produção do material reciclável. 

35.3 - Prover os trabalhadores de conhecimento sobre as responsabilidades dos 

demais atores que possuem obrigação legal nos termos dos Acordos Setoriais já 

assinados na PNRS.  

35.4 - Implantar o Projeto “Atibaia amiga das abelhas”. Além de uma ação 

ambiental, este projeto está diretamente ligado à melhoria da produção de flores 

e alimentos na cidade. Já foi provado cientificamente que quanto maior e melhor 

for a polinização das flores, o produtor rural terá produtos de melhor qualidade 

e, assim, melhorando sua renda mensal. 

36 - Ampliar o programa de arborização dos ambientes públicos, canteiros 

viários e criação de áreas verdes, promovendo melhora na qualidade de vida dos 

munícipes. 

37 - Melhorar a infra-estrutura do centro de saúde animal junto ao controle de 

zoonoses para promover procedimentos veterinários, castração e vacinação em 

cães e gatos, incluindo-se vacinas específicas que serão arcadas por arrecadação 

de taxas sobre venda de animais, uma vez que se trata de bem estar coletivo, 

evitando a proliferação de doenças em animais domésticos no município. Os 

serviços veterinários são especialmente criados para dar auxílio a cães e gatos 

que têm tutores com baixa renda. 

37.1 - Implantar de forma permanente o “Castro Móvel”. Com a redução de 

despesas em outras áreas citadas neste plano, o objetivo é ter, por exemplo, um 

veículo permanente de castração.  Muitas pessoas em Atibaia deixam de realizar 
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a castração de seus animais devido à impossibilidade de se deslocarem até o 

Centro de Zoonoses. Além de ser uma ação ambiental, a castração de animais é 

uma ação de saúde pública. 

37.2 - Extinguir o cargo de comissionado no âmbito do CCZ. E com os recursos 

economizados com a extinção deste cargo, estabelecer parceria com os 

protetores independentes de animais na cidade. Em muitas ocasiões, os 

protetores independentes são os primeiros a serem chamados quando há 

situações de maus tratos de animais. Eles precisam de um apoio mais efetivo do 

poder público.  

 

PARTICIPAÇÃO POPULAR - O poder pelo povo 

38 - Ampliar o poder dos conselhos populares para participar da elaboração de 

políticas públicas, mas também na fiscalização da gestão pública. A proposta é 

descentralização do poder.  

 

PLANEJAMENTO URBANO - Sustentabilidade e inclusão 

39 - Manutenção e zeladoria de todas as praças e ambientes públicos da cidade 

promovendo o lazer e a arborização em todos os bairros da cidade. 

40 - Revisar a lei complementar nº 714, de 05 de agosto de 2015 que instituiu a 

legislação de uso e ocupação do solo com o objetivo privilegiar áreas verdes, em 

todos os terrenos a fim de maior absorção de água em períodos de chuva 

reduzindo o risco de enchentes. 

41 - Promover as necessárias alterações na Lei Complementar Municipal que 

dispõe sobre o Plano Diretor Municipal, cumprindo de forma mais equilibrada 

as funções sociais dos ambientes públicos e privados promovendo o 

aproveitamento de imóveis através de regimes específicos, estímulos ou 

sanções. 

42 - Cabeamento subterrâneo gradual da fiação elétrica (eletricidade, telefonia e 

internet), conforme a Lei Municipal nº 4678/2019, pleitear junto aos fundos 

municipais (DADE, Melhorar, e FUMTUR) o financiamento da implantação do 

cabeamento subterrâneo na área histórica central do município. 
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SANEAMENTO BÁSICO - Cidade limpa 

43 - Estudar de que forma os bairros do Portão, Bairro dos Mineiros e 

adjacências situados ao longo dos principais afluentes do Rio Atibaia parem de 

jogar esgoto no leito do rio (medida para curto prazo). Cobrar da empresa 

Atibaia Saneamento (PPP) que as mini estações de tratamento de esgoto 

(previstas em contrato) entre em operação no prazo previsto.  

43.1 - Identificar as deficiências apontadas no Relatório do Plano Municipal de 

Saneamento. Na época de elaboração do relatório a cidade de Atibaia 

apresentava índice de tratamento de esgoto bem abaixo da média estadual.  

43.2 - Estudar junto a Cooperativa São José, empresas de meio ambiente e a 

sociedade, as intersecções entre o Plano Municipal de Saneamento e o Plano 

Municipal de Resíduos. De forma errônea, os temas são tratados de formas 

distintas na cidade de Atibaia.  

 

SAÚDE - SISA - Sistema Integrado de Saúde de Atibaia  

44 - Criação do “SISA” (Sistema integrado de Saúde de Atibaia) que tem por 

objetivos: 

44.1 - Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as desigualdades locais 

e o tempo de espera e fortalecer a atenção integral das ações e serviços de saúde. 

44.2 - Desenvolvimento de um software universal para o município de Atibaia 

que integre os serviços de urgência e emergência (Santa Casa, UPA 24 horas e 

SAMU) com a atenção básica de saúde (unidades básicas de saúde e unidades de 

saúde da família) com o objetivo de racionalizar o, atendimento, 

acompanhamento e agendamento dos usuários do sistema público de saúde 

evitando o deslocamento desnecessário entre várias frentes de serviço que 

resultam em uma peregrinação sem sentido que pode afetar a qualidade dos 

serviços prestados. 

44.3 - Desenvolver o processo de inclusão do módulo do prontuário eletrônico 

do paciente (PE) integrado em toda a rede municipal de saúde. 
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44.4 - Criação de uma Central de Atendimento Remoto, incluindo central 

telefônica gratuita, atendimento virtual, e aplicativo para telefones móveis, para 

que o usuário tenha pleno acesso a informações sobre agendamento e realização 

de consultas médicas, agendamento e realização de exames laboratoriais e 

acesso a informação, em tempo real, sobre a disponibilidade de medicamentos. 

O acesso deve ser estendido, inclusive, aos médicos e demais profissionais da 

saúde para que estes tenham ciência da possibilidade real de receitar 

medicamento constante da lista fornecida pela rede pública. 

44.5 - Em caso de o remédio receitado não constar na lista dos medicamentos 

ofertados pela rede pública, e não houver medicamento similar ou genérico, os 

quais por dever ético devem ser observados por médicos do sistema público, 

porém, estarem disponíveis na rede privada será ofertado aos usuários do 

sistema a moeda própria (Moeda Social) para que as drogarias conveniadas à 

Prefeitura por sua vez, façam a troca por moeda corrente (Real). 

44.6 - Construção e Criação de mais Unidades Básicas de Saúde, nas regiões e 

bairros em que não há qualquer estrutura próxima.  

44.7 - Ampliação dos horários de atendimento ao público para otimização do 

serviço, com melhoria das estruturas de atendimento especializado nas unidades 

não centralizadas, através de um sistema de rodízio de médicos especialistas 

entre os postos, bem como o aumento e melhoria da prestação do serviço de 

atendimento odontológico e psicológico. 

44.8 - Promoção de campanhas de conscientização da importância da vacinação 

na infância e juventude, na idade adulta e em idosos.  

44.9 - Realizar a compra de novas viaturas de resgate para pronto atendimento, 

ampliando a frota e aliviando os transportes de SAMU. 

45 - Modernização do CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA 

MULHER DE ATIBAIA que consiste em: 

45.1 - Atendimento especializado em ginecologia, clínica geral, endocrinologia, 

psiquiatria e nutrição com consultas e exames. 

45.2 - Home Care, voltado as pacientes terminais sem possibilidades 

terapêuticas. Essas pessoas ficam com as famílias e recebem atendimento em 

casa a cada 15 dias, além de medicamentos e orientação para os familiares.   
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45.3 - Grupos de discussão entre mulheres portadoras de câncer, tanto entre elas 

e os familiares, quanto com profissionais especializados da rede municipal de 

Saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. 

45.4 - Programa de parceria das Secretarias da Saúde, Segurança Pública e 

Assistência e Desenvolvimento Social e da Procuradoria do Município, para 

oferece atendimento a mulheres vítimas de violência, principalmente sexuais, 

mas também de violência doméstica e assédio moral e profissional.  

45.5 - Atendimento a todas as pessoas que possuem útero e que independente de 

seu gênero ou orientação sexual possam ter acesso a todo e qualquer sistema 

para as demandas de suas saúde e necessidades, como por exemplo, os homens 

transexuais que mesmo após a cirurgia de ressignificação de sexo continua com 

seus órgãos reprodutores sexuais internos intactos. E em contrapartida também 

são contemplados no Centro de Referência, mulheres transexuais que fazem 

terapia de hormônios e possuem próteses mamarias e precisam de profissionais 

para suas demandas de saúde. 

45.6 - Tudo isso composto por um quadro 100% composto de mulheres em 

todos os seus departamentos, desde a recepcionista até a direção do centro, 

proporcionando assim, atendimento mais humano e acolhedor trazendo a 

mulher, em situação vulnerável, mais confiança e encorajamento para tratar suas 

demandas. 

46 - Investir em políticas de redução de danos para tratamento especializado, 

digno àqueles que sofram de transtornos causados pelo abuso de álcool e outras 

drogas, em oposição à violência e outras políticas higienistas. 

46.1 - Estabelecer o “Programa Braços Abertos” de suporte social a dependentes 

de crack ou outras drogas, implementado por Fernando Haddad quando foi 

prefeito de São Paulo. O programa visa dar condições de reintegração social a 

usuários em situação de rua trabalhando de forma humanizada para auxiliar cada 

caso específico, auxiliando na saúde, assistência social, cultura, educação e na 

recolocação no mercado de trabalho. Abolir a internação compulsória no 

município. 
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SEGURANÇA PÚBLICA - Guarda cidadã 

47 - Aumentar o efetivo da guarda civil municipal (GCM). Ampliar os pontos de 

monitoramento por câmeras nos bairros e criar forças-tarefa específicas de 

prevenção. 

47.1 - Melhorar a distribuição da guarda civil municipal nos equipamentos 

públicos com a criação de novos postos de segurança que atentem para 

segurança da comunidade e dos próprios agentes de segurança pública. 

47.2 - Criar Conselhos Municipais de Segurança regionalizados que permitam o 

diálogo entre comunidade e GCM na promoção de políticas públicas de 

segurança. 

47.3 - Garantir a presença das rondas escolares nas proximidades das escolas 

municipais como ação preventiva e humanizada. Garantir treinamento 

humanizado à Guarda Municipal, desenvolver um programa de combate ao 

machismo, racismo, capacitismo, etarismo, tortura e toda forma de opressão. 

47.4 - Implantar um programa de prevenção e proteção às vítimas da violência. 

47.5 - Capacitar os agentes da Guarda Municipal Comunitária em Direitos 

Humanos e em Mediação de Conflitos. 

47.6 - Instalar uma casa abrigo para mulheres, e seus filhos se assim for, em 

situação de risco e vulnerabilidade devido à violência doméstica. 

47.7 - Instalar uma Casa abrigo para o LGBTQIA+ em situação de risco e 

vulnerabilidade devido à violência e rejeição familiar com extensão para 

crianças e adolescentes nesta situação, onde, a justiça determina a proteção do 

mesmo conforme o estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

47.8 - Implementar ações junto a juventude tendo como estratégia, a prevenção à 

violência, ao racismo e à exclusão da juventude negra e de periferia bem como o 

adolescente LGBTQIA+. 

47.9 - Implementar espaços de convivência e Serviços de Proteção Social às 

Crianças e adolescentes vítimas de violência. 

47.10 - Implementação de uma política de ampliação e modernização da rede de 

iluminação pública baseada em lâmpadas econômicas (LED). 
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TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE - Atibaia 

ao alcance de todos 

48 - A mobilidade urbana cada vez mais agrega a importância do uso de 

bicicletas pelos munícipes, uma vez que além de ser um meio de transporte 

sustentável, auxilia na prevenção de doenças e melhora a qualidade de vida, 

assim, se planeja a expansão de ciclovias e instalação de bicicletários como 

políticas de promoção da mobilidade a ser adotada. 

48.1 - Promover a instalação de calçadas, juntamente com os proprietários de 

imóveis, que estão irregulares ou são inexistentes e priorizar os recursos para 

obras que melhorem a vida das pessoas com baixa mobilidade, para aperfeiçoar 

o fluxo dos veículos de transporte público e de serviço. 

49 - Implantar, de forma progressiva, o transporte público gratuito aos 

munícipes de baixa renda e desempregados. 

49.1 - Elaborar um estudo para modernizar e atualizar as linhas de transporte 

público. 

49.2 - Ampliação dos itinerários e horários das linhas urbanas e rurais;  

49.3 - Criar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, para incentivar a 

participação popular na fiscalização e na elaboração de políticas públicas; 

49.4 - Criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana a partir de arrecadações 

como IPTU progressivo, multas de trânsito, repasses federais e estaduais, que 

deverá ser gerenciado pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e 

priorizar investimentos para melhorar a qualidade do transporte público, 

transporte não motorizado e da mobilidade dos pedestres;  

49.5 - Estatização do transporte público, em paralelo, através da criação de uma 

empresa pública de transporte e mobilidade; 

49.6 - Ampliação e modernização das frotas de ônibus e micro-ônibus; 

49.7 - Instalação de coberturas e iluminação eficaz em todos os pontos de parada 

de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo; 

49.8 - Garantir a parada dos coletivos em qualquer local de sua rota para pessoas 

com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e outros e após as 22 horas para 
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todos os passageiros, com o apoio da guarda municipal; 

49.9 - Tornar obrigatória a presença de cobradores nos coletivos municipais e 

intermunicipais, e, vedar que a cobrança seja feita pelo motorista que deve estar 

atento ao seu ofício.  

 

TURISMO - O sol brilha em Atibaia 

50 - Dar prosseguimento ao Plano Diretor de Turismo da Cidade de Atibaia 

(Projeto de Lei Complementar nº 06 de 15/03/2018) abrindo caminhos para 

ações práticas. Embora o Plano tenha sido aprovado em 2018, o mesmo não 

apresentou ainda ações práticas no município. Conforme demonstrado no Plano 

Diretor da Cidade de Atibaia, o turismo não é considerado como uma atividade 

fim impactando muito pouco na economia da cidade.  

50.1 - Chamar para a discussão não apenas as atividades e empreendimentos 

diretamente envolvidas com o turismo, mas diversas outras áreas com potenciais 

turísticos (cultura, meio ambiente, religioso, intercâmbio, esportes, negócios, 

rural, saúde, entre outros), bem como os estudantes formados ou não na área 

turística. Pesquisar junto nestas áreas o potencial turístico da cidade e estudar 

ações práticas.  

50.2 - Integrar Atibaia ao Turismo de Acessibilidade, ao turismo de respeito à 

diversidade sexual, religiosa e de raça; ao respeito à causa animal; e de outras 

vertentes turísticas seguindo os rumos tomados pela cidade de Socorro (interior 

de São Paulo) que possui um dos melhores projetos turísticos do país.  


