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Introdução da candidatura e a candidata
O PSB de Barueri acredita, em sua coletividade, que a cidade merece um novo caminho, uma
nova opção de gestão e política. Uma alternativa que saiba reconhecer e aproveitar o já feito,
reinventar e efetivar o que ainda não existe no cotidiano, mas existe no anseio da população. E
esse mesmo grupo, junto com as fileiras do partido, construíram um nome jovem, político e
incansável para essa missão.
Mari Tavelli tem 32 anos, é formada em Gestão em Comércio Exterior pela UNIP e atualmente
está como presidente do PSB de Barueri e da JSB do Estado de São Paulo. É líder dos
movimentos “Vamos Juntas na Política”, “Elas no Poder”, “Vai Ter Mulher Sim” e “Acredito”.
Aprovada no ano passado, iniciou o curso do RenovaBR Cidades, onde foi aluna do “Módulo
Executivo”, buscando preparar-se ainda melhor para a corrida ao cargo de Prefeita de Barueri.
Mari tem experiência em gestão pública, atuou na Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, trabalhando diretamente
na assessoria do então Governador Márcio França no Palácio dos Bandeirantes.
Na infância, cresceu em uma casa humilde e foi criada por sua mãe e seus avós, no município
de São Luís do Curu, interior do Ceará. A cidade fica às margens da BR-222 e foi ali que o sonho
começou. Amava os rios e os cajueiros que havia na região, onde juntava as castanhas para
vender na feira e, olhando os carros passarem, vislumbrava o dia em que iria para São Paulo e
venceria na vida.
Sua avó Brasilina, apesar de toda dificuldade, nunca desistiu de suas lutas, para que suas filhas
e filhos, seus netos e netas, tivessem oportunidades de uma vida melhor. Mulher de fibra, sua
mãe, que integrou o grupo da Pastoral da Criança, foi professora e disputou duas eleições,
sempre defendeu e ensinou desde cedo que as pessoas precisam fomentar a empatia, o
sentimento de amor ao próximo, de se colocar no lugar do outro e saber ouvir as necessidades
de todos. Mari carrega isso em sua essência e foram essas mulheres, como sua mãe e sua avó,
que lhe inspiraram para seguir firme nos seus ideais.
Aos 14 anos, enxergando que a vida exige coragem, pediu a bênção à sua mãe, despediu-se de
seus irmãos e cheia de sonhos na bagagem, se mudou sozinha para terra das oportunidades,
chegando em Barueri com apenas R$200,00 (duzentos reais), sendo recebida por parentes.
recém-chegada, identificou Barueri como sua nova casa e local geográfico onde queria se firmar
e construir sua vida. A cidade, por sua vez, retribuiu acolhendo a jovem cheia de esperança.
Com o passar dos anos, aquela adolescente amadureceu antes de seu tempo e se fortaleceu
como uma mulher e agente política. A vida mostrou que sonhar pode mudar realidades, mas
para isso, o caminho é longo, árduo e exige muita perseverança.
Unindo esforços, dedicação e estudo, Mari Tavelli quer melhorar a realidade de todos que
estão ao seu redor e assim como ela, moram em Barueri e esperam ver a cidade avançar e se
desenvolver ainda mais, de forma igualitária e justa, com a força e coragem de transformar o
mundo e a política.
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Introdução do Plano de Governo e o Município
Um Plano de Governo, construído em participação com a sociedade, reflete os exatos anseios
de melhorias e avanços que se espera dentro de seu território. Indicando e definindo valores,
ideais e necessidades, o mesmo forja o fundamental papel de propostas validadas pela
população e posteriormente consolidadas na efetivação por meio do gestor eleito e sua equipe.
Temas como Educação; Cultura e Arte; Saúde; Segurança Pública; Esporte e Lazer; Assistência
Social; Direitos Humanos e Políticas Públicas inclusivas e acessíveis a todos, precisam inserir-se
como pilares principais na construção da administração pública, tornando-a forte, solidária,
igualitária e entregando ao povo, novas oportunidades e perspectivas de vida.
Tendo em vista que os desafios precisam ser enfrentados com perseverança e incansável
instinto de realização, um ponto importante se faz na construção de uma equipe técnica, que
além de trazer pessoas experientes ao projeto, têm a energia da juventude, inovadora e com
capacidade de gestão para fazer mais e de forma mais eficiente.
O planejamento de uma cidade como Barueri, a cidade das oportunidades, merece que seja
inteiramente pautada no futuro e para o futuro, na inovação e na valorização do capital
humano.
No panorama geral da cidade, vê-se de um lado o bairro de Alphaville, com grandes espigões,
ruas planejadas, arborizadas, limpas e seguras , que se apresentam como um cenário de cidade
ideal para viver, com seus condomínios luxuosos que valorizam o alto poder aquisitivo, que
engrandece a Cidade, traz valorização e recursos. Contudo, há bairros como Mutinga, Parque
Imperial, Engenho Novo, Pindorama e Vale do Sol, dentre tantos outros, onde moram pessoas
simples e batalhadoras, que muitas vezes ficam às margens das tantas oportunidades que a
cidade dispõe e que podem, com engajamento social, trazer melhorias e qualidade de vida para
todas estes bairros citados, com infraestrutura, planejamento, arborização, ruas limpas,
conscientização urbana, bem como segurança, minimizando assim esta diferença e igualando à
bairros como Boa Vista, Vila Porto, Aldeia de Barueri. Que são bairros estruturados e assim
também proporcionar melhor qualidade para viver em cada instância que o município divide.
A cidade situa-se na Região Metropolitana de São Paulo com mais 38 municípios, a cerca de
trinta quilômetros da capital. O município é 100% urbano, foi eleito em 1º lugar no
Desenvolvimento Econômico no país1, com o PIB per capita2 de aproximadamente R$ 185 mil e
uma constante crescente em sua receita anual.
Barueri tem características fundamentais para ser cada vez mais democrática, voltada para o
coletivo, vez que seus recursos sejam administrados, de forma igualitária, para todos os seus
276.982 mil habitantes3.
Diante do potencial econômico de Barueri, entende-se que a priorização de demandas
relacionadas às reais necessidades de cada microrregião e a realização de ações voltadas desde
a primeira infância até a fase adulta irá transformar a realidade, que hoje, limita os horizontes
de quem por aqui habita, que tem sonhos, mas nem sempre tem chances de realizá-los.

1

Fonte: Portal Barueri
(https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/15102019-barueri-e-1-lugar-em-desenvolvimento-economico-e-4-melhor-cidade-para-negocios )
2

3

Fonte: Fundação SEADE

Fonte: IBGE 2020
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Eixo I - Garantia de direitos fundamentais:
Proporcionar Serviços Essenciais com participação social, equidade, com ações integral e
qualidade para formação de cidadãos ativos e participativos na sociedade.

Educação:
● Educação Básica Integral (Universalização e Equipamentos)
a. Planejamento da implantação e reestruturação gradual da escola em tempo
integral, mantendo o maternal e iniciando na pré-escola de todos os bairros; ao
iniciar o ensino Fundamental I e II, uma Escola Integral por bairro;
b. Cultura; Musicalização; Artes; Cidadania; Comunicação e jogos educativos;
recurso de audiovisuais interativos, compatíveis com a fase pedagógico, para
estímulo cognitivo;
c. Incentivo ao empreendedorismo nas escolas como projeto de vida desde o
fundamental,
Cultura; Música; Artes; Cidadania; Múltiplos Idiomas;
Comunicação e Mídias; Pesquisa e Inovação Tecnológica; Civismo;
d. Integração da comunidade com a escola de forma simples e informatizada;
e. Criar concursos e gincanas para incentivar o aprendizado e interação de todos os
alunos de todas as escolas.
● Convênio Universitário Público/Privado
a. Negociação e estabelecimento de parceria com as faculdades instaladas na
cidade para fornecer bolsa de 100% para estudantes eletivos oriundos ensino
médio público de Barueri, sendo obrigatória a comprovação residencial no
distrito;
● Educação Técnica Municipal
a. Planejar a implantação de Cursos técnicos modulares, exclusivamente EAD, para
os jovens que estão nas escolas estaduais em razão da não classificação para o
FIEB/ITB;
b. Montar plano de reaproveitamento da estrutura pública escolar para
implementação de cursos noturnos, incluindo adaptar para atender a
comunidade em cursos e suprir a demanda de atendimento profissionalizantes;
● Piso Salarial de Professores
a. Equilibrar salários dos professores da rede e Fieb, que tenham as mesmas
graduações, sem redução e nem congelamento de salários dos profissionais
atuantes;
b. Valorização dos salários dos professores de todas as unidades escolares através
de bonificações, suporte financeiro para aperfeiçoamento e melhor capacitação,
para aprimoramento de repasse do conhecimento para os alunos;
c. Planejar a implementação de processo seletivo por meritocracia dentre os
concursados baseado na competência dos profissionais tais como: diretores,
coordenadores e orientadores;
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d. Capacitação continuada, incluindo curso de libras para todos os professores da
rede;
e. Proporcionar a melhoria dos cursos de idiomas já existentes nos Centros
Comunitários;
f. Apoio escolar preparatório para o ingresso na faculdade, com plataforma de
simulados.
Saúde:
● Saúde Pública
a. Incremento das ações preventivas de combate à proliferação de doenças
causadas pelo Aedes Aegypti (zika, dengue e chikungunya);
b. Revisão/Negociação, considerando fazer/refazer processo de licitação dos
contratos terceirizados na saúde;
c. Remanejamento dos investimentos em prol da melhoria na qualidade e
eficiência do atendimento, tendo como base a humanização e cuidado com as
pessoas prioritariamente;
d. Revisão de plantonistas com objetivo de oferecer atendimento 24h, com o
acionamento emergencial em escala;
e. Programa de recuperação e amparo social, com o objetivo da reintegração
familiar e/ou produtiva, de Dependentes Químicos incluindo o planejamento da
criação de clínicas e centros de recuperação;
f. Descentralização do SAMEB - Melhorar/Investir no atendimento nos
Pronto-socorros, designando plantonistas escalados sob demanda;
g. Planejamento do remanejamento e transformação do espaço hoje ocupado pela
maternidade no hospital municipal em um centro de fisioterapia;
h. Ampliar a eficácia do amparo de atendimento multidisciplinar
Psicológico/Psicopedagógico que faça ao menos 8 atendimentos diários por sala,
contratando os profissionais necessários para a realização destes atendimentos;
● Saúde Pública Especializada (Idoso/Infanto Juvenil/Servidor Público); (Alergologia/
Ortopedia/ Odontologia /Psicologia/Oftalmologia/Oncologia)
● Idosos e pessoas de necessidades especiais
a. Centro médico para idosos incluindo clínica de curativos para idosos com
problemas vasculares (pé diabéticos, varicoses e outros) para realizarem seus
acompanhamentos agendando consulta com Dermatologista Geriátrica);
● Infanto Juvenil
a. Gravidez precoce - Prevenção, orientação; acompanhamento psicológico e
pré-natal;
b. Abuso sexual - Orientação para prevenção, estado de alerta; acompanhamento
com psicólogos e psicoterapeutas pós-trauma.
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● Centro especializado ao atendimento do Servidor Público
a. Ampliar os serviços oferecidos pela Odontologia pública, descentralizando o
atendimento com a ampliação dos pontos;
b. Ampliação dos serviços, incluindo a ampliação/melhoria de infraestrutura
pré-existente, oferecidos na saúde pública especializada como Oncologia;
Hepatologia; Nefrologia, dentre outras;
c. Ampliação do banco de sangue;
d. Planejamento da reestruturação de serviço Assistencial Cognitivo para
necessitados.
● Saúde da Mulher
a. Planejamento da construção de um novo Hospital da Mulher e Maternidade
humanizada com quartos preparados para todos os tipos de partos e
acompanhante de escolha da gestante;
b. Garantir o acesso ao pré-natal a todas as gestantes;
c. Incentivar o planejamento familiar;
d. Discussões/debate/aulas/cursos sobre saúde feminina mental e sexual;
e. Encomendar estudo para a implantação dos serviços de Atendimento
ambulatorial; Hospital-Dia; Reprodução humana assistida; Oncologia;
Planejamento familiar; Endometriose e infertilidade feminina; Atendimento
especializado para as pessoas vítimas de violência sexual; Cirurgia plástica
reparadora;
f. Incentivo ao aleitamento e doação de leite materno.
● Saúde Animal
a. Planejamento e construção de um hospital/pronto-socorro veterinário para
animais domésticos com atendimento exclusivo aos munícipes.
● Modernização e Unificação do Sistema de Atendimento
a. Implantação de prontuário eletrônico interligado em todas as unidades de
atendimento atrelado ao cartão SUS;
b. Ampliar a coleta de dados no prontuário eletrônico, citado anteriormente, com
informações essenciais para atendimento de urgência (como exemplo de:
biometria, tipo sanguíneo; doenças pré-existente; contatos de emergência entre
outros ).
Cultura:
● Fomento, Recuperação e Criação de Teatros e Centros Culturais
a. Possibilitar criação de novos Centros Culturais aos bairros;
b. Criação de uma Escola de Artes para a Formação de artistas criando cursos de
teatros nas escolas;
c. Valorização e incentivo das companhias existentes de Artistas;
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d. Criação de Eventos e/ou festivais Culturais locais; (Ex.: Comemoração dos 50
anos da Cidade com eventos culturais e a participação de artistas
prioritariamente locais);
e. Avaliar/Sugerir e Organizar propostas de criação de opções de lazer itinerantes,
evitando que ocupem espaços de forma desordenada e problemas com segurança
nos bairros;

f. Descentralização Cultural de Shows e Eventos;
g. Criação de mais espaços para shows, eventos e teatros para todas as idades;
h. Incentivo e fomento à musicalização através da criação de orquestras, corais e
músicas populares em colaboração com as escolas da Rede, incluindo, a
manutenção e substituição de instrumentos.
Lazer e Turismo:
● Turismo Inclusivo e Produtivo
a. Incentivar investimento por parte da iniciativa privada na criação e exploração
de pontos turísticos;
b. Resgate histórico da cidade;
c. Fomento para a criação de Museus, galerias de artes e outros centros de
visitação.
Esporte:
● Desenvolvimento de desporto e Competitividade
a. Criação de um programa de Bolsa Atleta e Paratleta municipal;
b. Promover a realização de campeonatos poliesportivos interescolar com
premiações em diversas modalidades;
c. Retomar as escolinhas e Formação de atletas em todos os bairros;
d. Esportes de alto rendimento;
e. Recuperação da arena e centro médico disponível para nossos atletas;
f. Implementação e adequação de quadras Poliesportivas nos Bairros;
g. Construção de cobertura nas quadras e pistas já existentes, manutenção e
implementação de sistema de vigilância;
h. Incorporar no calendário Municipal a Virada esportiva;
i. Criação de programa CAT (Centro de Aperfeiçoamento Técnico), por
modalidades, incentivando prática de esporte de alto rendimento.
Segurança Pública:
● Segurança Pública
a. Universalização e Ampliação da Guarda Municipal;
b. Implantação de postos de vigilância fixos;
c. Mais carros para atendimento de ocorrências, principalmente, após as 22h00;
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d. Enfrentamento às drogas por meio de políticas preventivas articuladas com o
Sistema de Proteção Social municipal;
e. Encomendar mapeamento dos pontos de vigilância que cubram vias rápidas,
avenidas, alamedas, de alta definição, com mecanismo robótico, recurso de
aproximação ótica para a cobertura de segurança em pontos estratégicos;
Elaborar, com base no estudo citado, a Instalação de Câmeras de Vídeo de
Monitoramento interligadas com central de vigilância pública;
f. Buscar plataforma de vigilância pública que possa ser oferecida a integração com
sistemas privados de vigilância em para que seja ampliada a cobertura de
monitoramento e vigilância, inclusive de usuários domésticos;
g. Planejamento da troca de tecnologia de vigilância, e ampliação e diminuição de
pontos cegos, com a implantação de captação em 360°; ampliação de pontos de
captação e diminuição de pontos cegos regiões já monitoradas;
h. Integração, cooperação e compartilhamento de dados entre as polícias;
i. Capacitação, cursos de reciclagem e acompanhamento psicológico para guarda
municipal regularmente, com prontuário e acompanhamento da evolução,
usando estes dados para futuras premiações e promoções;
j. Ampliação dos atendimentos para 24h na Delegacia da Mulher;
k. Capacitação da Guarda Municipal para atendimentos nos casos de Violência
Doméstica.
Mobilidade
● Mobilidade Urbana
a. Revisão/Abertura de Licitação para concorrência e avaliação dos contratos
existentes com prestadoras de serviços de transporte público, em consonância
com os prazos vigentes;
b. Incentivar e facilitar a viabilidade de outros serviços autônomos e alternativas de
transporte de autosserviço compartilhado (patinetes, bicicletas, cadeira de
rodas, motos e carros de empresas privadas);
c. Viabilizar as circulação de Cooperativas de Transporte Escolar;
d. Adoção de práticas transparentes na contratação de prestadores de serviço;
(pesquisar validade e fragilidades)
e. Viabilizar alternativas de transporte, tarifas mais baratas;
f. Reeducação e conscientização, por meio da constante melhoria da sinalização
viária e da multiplicação de iniciativas que estimulem e orientem uma
convivência harmoniosa entre pedestres, ciclistas e condutores de veículos
motorizados;
g. Estímulo e viabilização de deslocamentos de bicicleta;
h. Estímulo e viabilização de deslocamentos a pé, por meio da recuperação e
implantação de calçadas, respeitando padrões de acessibilidade;
i. Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas.
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Habitação Pública Inclusiva
● Plano de Habitação Pública Inclusiva
a. Estimular a moradia nas áreas centrais da cidade, com um mapeamento de
terrenos e imóveis subutilizados;
b. Mapeamento, reforma e modernização de vielas e escadões;
c. Regularização Fundiária e Termos de Posse;
d. Promoção da regularização fundiária, por meio de cadastro habitacional;
e. Ações educativas e de um sistema de apoio para a gestão de habitação de
interesse social integrado e georreferenciado;
f. Facilitação e remoção de entraves da isenção de IPTU para idosos acima de 60
anos, no imóvel de moradia própria, que comprovem inexistência de renda e/ou
aposentados com renda igual ou menor que 2 salários mínimos, conforme
legislação em vigor;
g. Criação do NAS (Núcleo de Ações Sociais) que leve os serviços oferecidos pela
prefeitura municipal para dentro dos conjuntos habitacionais já existentes;
h. Construção e implantação de novos empreendimentos residenciais para sanar o
déficit de moradias;
i. Criação de um Programa de Financiamento de Materiais para reformas e
construções, para moradias já regularizadas, com o projeto da reforma já
aprovado e assinado por autoridade competente.
Meio Ambiente
● Plano de Manutenção e Limpeza Urbana Permanente
a. Encomendar estudo para implantação de galerias de captação de águas pluviais
e drenagem nas áreas críticas, levantar soluções para todos os pontos críticos de
alagamento na cidade e orçar obras, que serão realizadas se adequadas aos
orçamentos anuais subsequentes;
b. Contratação de estudo para criação de estação de tratamento de água e esgoto;
c. Encomendar estudo para, em colaboração com o Estado, viabilizar a limpeza,
manutenção e revitalização do rio Tietê; implantação de coleta de sólidos; (viva
Tietê);
d. Ampliação da coleta seletiva domiciliar.
● Plano de Conscientização Socioambiental
a. Incentivo IPTU para arborização;
b. Planejar/Reativar postos de troca de recicláveis por créditos em impostos e taxas
municipais;
c. Implementação da coleta de óleo de cozinha oxidado;
d. Criação de uma composteira com sobras da merenda escolar;
e. Mapear e criar Ecopontos - descartes de materiais elétricos
f. Incentivo fiscal para cooperativas de processamento de material reciclável;
Fomento para a realização de projetos de propagação de ideias de
conscientização em parceria com as cooperativas.
g. Criação de programa de retirada de entulhos das ruas. Disk entulho.

Plano de Governo Municipal PSB - Uma só Barueri
9 de 13

Eixo II : Geração de Oportunidades e Apoio a Geração de
Empregos:
Incentivar empresas, motivar o empreendedorismo, criar incentivos de investimento,
proporcionar cursos profissionalizantes, capacitar a força de trabalho.
Empreendedorismo
● Incentivo
a. Apoio estrutural para desenvolvimento e/ou abertura de novos negócios;
b. Criação de Plano de Recuperação Econômica Municipal para retomada dos
comércios, indústrias e pequenos empreendedores que tiveram seus
estabelecimentos fechados. “Programa Reabrir Barueri”
Qualificação
● Parcerias
a. Convidar órgãos como: Sebrae, SENAC, SENAI, SESC, SESI, dentre outros,
inclusive de iniciativa privada para estabelecer parcerias e planejar o
fornecimento de novos cursos;
b. Realização de treinamentos focalizados para a necessidade comercial e industrial
local;
c. Disponibilizar cursos profissionalizantes para recolocação/realocação
profissional.
Renda Básica
● Plano assistencial
a. Programa Ninguém Fica Pra Trás: Projeto de Renda Mínima que criará uma rede de
auxílio e proteção social para pessoas com vulnerabilidade social.

Economia Criativa
● Incentivar
a. Criação de serviços que explorem o uso da tecnologia como diferencial de
mercado e que dependam menos da geografia para o seu sucesso. O Objetivo é
que estes negócios tenham clientela em outros municípios e até mesmo outros
estados;
b. Criar meios para ajudar na elaboração de projetos de novos negócios, utilizando
Metodologias Ágeis4 e similares e repassando este conhecimento para quem
usufruir deste novo serviço público, beneficiando prioritariamente áreas que
estão defasadas em desenvolvimento urbano ou econômico na cidade;
4

Desenvolvimento Ágil ou Método Ágil é uma disciplina que estuda um conjunto de comportamentos, processos,
práticas e ferramentas utilizadas para a criação de produtos, ou serviços e sua subsequente disponibilização para
os usuários/clientes finais
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c. Criação de um canal eletrônico gratuito, com todos os serviços disponíveis em
nossa cidade, com avaliação de uso.
● Força de Trabalho
a. Reformulação e revisão do papel da “Casa do Trabalhador” para transformá-la
num centro de oportunidades para o cidadão, incluindo capacitação e auxílio no
transporte (quando necessário). O amparo também se dará com o resultado
positivo, já estabelecido;
b. Criação de plataforma única de gestão de vagas, para conveniar com empresas e
agências de empregos com vagas exclusivas do município com um banco de
talentos;
c. Revisar/Criar Políticas Públicas de Incentivo fiscal às empresas locais, que
contratarem pessoas da cidade. Incentivo (ex. Redução de impostos) para
empresas se estabelecerem em Barueri com a obrigatoriedade de promover
projetos para inclusão de jovens no mercado de trabalho;
d. Revisar/Criar Políticas Públicas de incentivo ao cooperativismo, organizado,
fiscalizado e com amparo na estruturação de projetos que deverão ser
aprovados por comitê criado na política mencionada. (horta solidária para
comunidade escolar e bairro);
e. Ampliação/implantação de centros de inclusão digital com acesso à internet.
f. Fortalecimento dos polos Industriais e Comerciais;
g. Alistamento Civil Voluntário para Jovens.
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Eixo III - Políticas Públicas Afirmativas e Direitos Humanos:
Assegurar os direitos e deveres de todos e todas. Viabilizar a aplicação e cumprimento para
que cada indivíduo tenha sua dignidade assegurada.
Assistência Social
● Promover
a. Aproximação e acolhimento de pessoas em situação de rua, reforçando
atividades nos Centros Comunitários;
b. Aplicação de Políticas referente a igualdade racial e de gênero;
c. Capacitação do corpo técnico e estabelecimento de uma política de recursos
humanos na consolidação do SUAS no enfrentamento da pobreza e
desigualdades sociais;
d. Serviço de acolhimento para encaminhamento a serviço especializado.

Centros Especializados
● Centros Especializados (LGBTQI+/ Juventude/ Idoso/ Pessoa Com Deficiência/ Mulher)
a. Planejar a construção de uma vila de moradias de cuidados para idosos.
b. Planejar a construção de Centro de Apoio e Acolhimento para LGBTQI+
Conselhos Municipal e Conselho Tutelar
● Promover audiências públicas, com auxílio das tecnologias que permitam a
coparticipação, registro de atividades nos seguintes temas:
a. Estrutura do conselho;
b. Articulação com outros segmentos;
c. Planejamento estratégico;
d. Formação das conselheiras e conselheiros;
e. Publicação dos Atos do Conselho;
f. Funcionamento do conselho;
g. Reconhecimento do conselho pelos gestores públicos;
h. Diversidade na formação dos conselhos;
i. Fortalecimento do CAPS, CRAS e CREAS;
j. Políticas de Igualdade Racial e de Direitos Humanos;
k. Políticas Públicas voltada para mulheres;
l. Igualdade Trabalhista e Cidadania;
m. Educação inclusiva e não sexista;
n. Saúde das mulheres;
o. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos;
p. Enfrentamento à violência contra às mulheres.
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Eixo IV - Transparência
Conceder informações periódicas de custos e gastos e investimentos dos recursos
públicos, tabelas e estatísticas.

Portal da Transparência
● Efetivação da plataforma de acesso aos dados públicos a fim de garantir
a. Dados de transparência em todas as Secretarias;
b. Revisão/Adequação/Reestruturação de Cargos Comissionados; garantindo um
percentual de 40% de cargos comissionados para servidores de carreira;
c. Implementação de sistemas permanentes de informação, monitoramento e
avaliação da política de assistência social.
Gestão Participativa - Ouvir Barueri
● Promover ações colaborativas
a. Conscientizar a existência de uma agenda executiva e suas ações;
b. Adoção de um canal direito para a participação da população para indicar com
sugestões, elaboração e votação das prioridades orçamentária do seu bairro;
c. Fazer amplo uso de Consultas Públicas em consonância com o plano de governo;
d. Planejar e implementar um sistema, integrado aos existentes, em que o cidadão
possa avaliar o atendimento e o serviço a ele prestado;
e. Propagar a existência de todos os serviços públicos que permitam a participação
do público.
Responsabilidade Fiscal e Gastos Públicos
● Efetivo controle das finanças municipais
a. Prestação de contas trimestral com revisão orçamentária para manter os gastos
dentro da meta legal;
b. Criação de grupo de trabalho para retomada econômica municipal, com a
participação de todos os setores da sociedade;
c. Inovar na administração pública, aperfeiçoando e informatizando serviços
públicos como saúde, educação e emprego, diminuindo tempo de espera em
filas de atendimento nos equipamentos públicos e incentivando a eficiência e
eficácia do funcionalismo municipal.
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