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PLANO DE GOVERNO
NELSON CAMARGO
ELEIÇÃO 2020 - BIRITIBA MIRIM

Educação:
1) Plano de Carreira: Será discutido com entidades de direito o plano de
carreira dos professores.
2) Creches: percebi que muitas mães todos os dias buscam vagas nas
creches, porém, na maioria delas não há espaço. A nossa proposta será
de implantar em alguns bairros, uma creche ao lado da escola rural que
irá facilitar o trabalho das mães.
3) Escola Rural: vamos criar a “Escola Rural” que será implantada nos
bairros da zona rural. Essa proposta vai por o fim no abuso contra as
crianças e adolescentes que são obrigadas a irem para a escola debaixo
de chuva ou do forte calor sem proteção alguma. Muitas chegam em salas
de aula com os sapatos encharcados (molhados) ou cansados e suando
por causa do forte calor. Mesmo com o transporte escolar, muitos alunos
são obrigados a caminhar por muitos quilômetros até o veículo de
transporte que o levará para a escola.
4) Olimpíada Interescolares: as escolas terão a “Olimpíada interescolares”
proporcionando vários campeonatos, por exemplo: futsal, vôlei e
basquete. Também haverá nos finais de semana, atividades nos prédios
escolares.
5) Banda Marcial: a tradicional banda que por muitos anos encantou nos
desfiles de aniversários da cidade vai voltar. Ficaram esquecidas pelos
governos anteriores, mas, voltará como promessa, reafirmo este
compromisso. Faremos projetos ao lado de professores, diretores e
coordenadores para ver a melhor forma de reforçar este setor.
6) Projetos esportivos e culturais: serão metas deste governo com várias
atividades que serão importantes para ocupar o tempo dos jovens e
desviá-los das ofertas das drogas e dos maus caminhos.
7) Danças: vamos apoiar e incentivar projetos de danças e artes culturais,
inclusive com apresentações na Praça São Benedito.
8) Cursos de capacitação: professores serão beneficiados com cursos no
intuito de qualificar ainda mais a nossa educação.

Saúde:
1) Hospital Municipal: abertura do Hospital Municipal que será meta deste
governo. A proposta será de reabri-lo no mesmo local (bairro Jd. Takebe)
onde hoje encontra-se a sede da prefeitura. Vou mudar a prefeitura para
a área central, na rua Gildo Sevali.
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2) Centro de Especialidade: uma das metas ousadas no meu governo, por
isso, farei valer este projeto com local marcado, será no Pronto
Atendimento (P.A) que passará a atender os casos de especialidades
como cardiologista, neurologista, oftalmologia, gastroenterologia,
psiquiatria, otorrino, além dos clínicos geral, pediatria e ginecologia que
são especialidades básicas que devem ter em todo setor da
municipalidade.
3) Postinho Rural: será criado justamente para atender crianças, mulheres
e homens que são esquecidos na área da saúde e principalmente nas
regiões com maior demanda. Se não bastasse ser longe os bairros rurais
até o centro, hoje a municipalidade não oferece transporte coletivo, o que
dificulta ainda mais no tratamento de casos de doenças.
4) Reestruturação: vamos organizar o sistema na cidade, principalmente
os de consultas que serão agendados por meio do sistema eletrônico.
5) Agilidade: queremos um sistema agiu e organizado.
6) Farmácia Popular: trazer para os nossos aparelhos públicos remédios
que atendam às necessidades dos pacientes.

Esporte:
1) Liga Municipal: torneios para futebol de campo ou society atendendo as
categorias infantil, juvenil adulto e veterano. Será por meio da pasta do
Esporte a criação dos campeonatos amadores que irá proporcionar aos
jovens e adultos um lazer diferenciado, tirando de supostos envolvimentos
com as drogas e levando-os para um novo patamar de vida. Quero
transformar Biritiba num polo esportivo revelando bons atletas para
disputarem os diversos torneios.
2) Aulas esportivas: quero promover por meio da secretaria municipal de
Esporte aulas para diversas modalidades de esportes, como o judô,
taekwondo, karatê, além do vôlei, do futebol e da natação.
3) Eventos: através da pasta do Esporte, vou criar eventos e atividades
para a prática do exercício esportivo que melhore a performance física,
bem como suas atividades em praças públicas e em locais abertos para
atividades físicas.
4) Academias da Terceira Idade: conhecidas como ATIs que serão
instaladas em locais que ainda não existem. Também vamos criar um
programa que possa dar orientação de exercícios físicos aos participantes
com professores capacitados. Já temos o modelo, vamos trazer este
benefício para Biritiba Mirim.
5) Pistas de caminhada: uma das grandes preocupações deste candidato,
por isso, quer criar as pistas em pontos estratégicos do município. Tendo
em vista que não existe um local adequado para se fazer caminhada na
cidade e nem a prática de exercício esportivo. Alguns casos que foram
observados me causaram perplexidade em ver pessoas fazendo
caminhada e corrida na beira da Rodovia SP-88, local inseguro e podendo
ocasionar atropelamento. Vamos acabar com isso, essas pessoas que
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praticam atividades físicas terão um espaço adequado para exercício de
caminhadas e corridas com segurança.

Cultura:
1) Nossos artistas: tenho percebido que há muitos bons artistas em Biritiba
Mirim, portanto, vou recoloca-los no mercado, apostando neles em festas,
eventos e aniversário da cidade. Eles se apresentarão antes do artista
convidado, isso será lei em nossa cidade.
2) Espaço: vamos melhorar os espaços existentes para o setor de cultura.
A nossa proposta é de transformar Biritiba, por isso, este setor de cultura,
vai caminhar nos mesmos moldes do turismo, para isso, precisam de
melhores condições e espaços adequados.
3) Encenação: vamos criar peças teatrais com artistas da nossa cidade
para eventos como a crucificação de Cristo, natal e outras datas
comemorativas que podem ser utilizadas para o meio artístico.
4) Carnaval: a tradicional festa de momo voltará a ser diversão na cidade.
Tudo com muito preparo e organização. Faremos a melhor festa do Alto
Tietê.

Turismo:
1) Pontos Turísticos: esquecidos na cidade pela administração pública a
muito tempo, por isso, como prefeito, pretendo alavancar este setor,
dando visibilidade aos locais que podem ser explorados como a Pedra do
Sapo, Cachoeiras, Parque do Nirvana, etc.
2) Cartão postal: a nossa ideia é de criar o cartão para cada ponto turístico
de Biritiba. Vamos nos apossar daquilo que temos de melhor e explorar
essas ações.
3) Vendedores: com o crescimento do turismo em Biritiba Mirim, muitos
trabalhadores informais poderão melhorar a qualidade de vida. Vão poder
trabalhar nas proximidades desses locais turísticos oferecendo seus
produtos e melhorando sua renda.
4) Matsuri: vou criar alguns eventos na cidade que ficarão marcados para
sempre, o Matsuri será um deles. Será uma parceria entre a colônia
japonesa de nossa cidade junto dos agricultores que ao lado da
municipalidade vão organizar o evento voltada para o hortifruti, flores e
plantas, etc.
5) Parque do Nirvana: um dos locais mais belos de nossa cidade encontrase esquecido, O Parque do Nirvana será explorado no meu governo. Nas
proximidades do lago teremos uma pista de caminhada, também terá no
lago pedalinhos e stand up. Também será aberto espaço para alguns
empresários poderem explorar seus produtos.
6) Biritiba Mirim a Mogi-Bertioga: sempre disse que sou ousado, vou até
aonde existem a linha dos limites, por isso, vou ligar Biritiba Mirim a Mogi
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Bertioga, vamos desviar parte do trânsito de lá para cá para fomentar o
comércio local. Se preparem biritibanos, vai gerar muitos empregos essa
mudança. Para isso, quero o apoio do governo do Estado e Federal.
7) Mercadão: como toda boa cidade tem um “Mercadão”, nós também
faremos o nosso. Vamos oferecer os melhores produtos.
8) Feira Noturna: todos sabem que temos tudo de bom e de melhor para
oferecer, por isso, vamos criar uma “Feira Noturna” forte com
comerciantes de Biritiba Mirim. Chegou a hora de valorizar a nossa gente.

Transporte:
1) Transporte coletivo: um dos maiores desafios no meu mandato será a
criação do transporte coletivo que ligará os bairros de Biritiba Mirim ao
centro da cidade fomentando a economia e gerando novos empregos.
Neste período que fui às ruas e aos bairros para saber das necessidades
de cada região, percebi que boa parte dos moradores de alguns bairros
sequer vem ao centro de Biritiba Mirim, por isso, quero criar o transporte
coletivo visando trazê-los para a região central, onde os comerciantes vão
oferecer os melhores produtos com os melhores preços e qualidades.
2) Mudanças de vias: algumas ruas estão saturadas e precisam receber
novos estudos de alterações de mão. Vamos colocar engenheiro nosso
para criar um sistema viário que melhore a mobilidade na cidade.
3) Transporte de pacientes: junto ao governo do Estado, vamos buscar
recursos ou mesmo algum tipo de transporte como ônibus ou van que
possa atender os nossos pacientes para receber atendimento em outros
aparelhos do Estado e Federal.

Prédios:
1) Sede da Prefeitura: haverá algumas alterações nos edifícios da cidade,
como já foi anunciado por mim em diversas matérias jornalísticas, o
primeiro deles será mudar a sede da Prefeitura Municipal, hoje no bairro
Jardim Takebe para o centro da cidade, na Rua Gildo Sevali, onde era
antigamente.
2) Reformar: ampliar o prédio da Prefeitura na Gildo Sevali proporcionando
novos espaços para atender outras secretarias.
3) Aluguel: para sobrar dinheiro para atender melhor a população, vamos
acabar com os prédios que são locados pela prefeitura. A nossa proposta
é diminuir, não acabar com os serviços que são realizados.
4) Rodoviária: vamos reabrir a rodoviária que foi fechada pela gestão
anterior ocasionando o fim dos turistas e de novas famílias para Biritiba
Mirim. O meu governo será focado nesta estrutura que nunca deveria ser
fechada.
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Agricultura:
1) Casa da Agricultura: vamos informatizá-la, colocar técnicos com amplo
conhecimento na área do agricultor que irá informa-lo sobre as questões
burocráticas tais como: jurídicas, previdência social, aposentadoria do
agricultor, informações sobre as novas legislações do campo, produtos
utilizados, atendimento dinâmico, como transportar caixas, entre outras
ações que o agricultor precisa saber.
2) Rodoroça: será um projeto ousado e nosso com o apoio do governo do
Estado e Federal para criar uma vicinal em torno de Biritiba Mirim em
círculo com os bairros do Sogo, Sertãozinho, nas proximidades do Clube
de Campo, Jardim dos Eucaliptos, Castelano, Casa Grande, Pomar do
Carmo, Nirvana, Santa Catarina e Rio Acima, ligando norte e sul com
acesso para a SP-88 oferecendo ao agricultor mais segurança e com a
conservação das estradas podendo escoar seus produtos com mais
agilidade.
3) Estrada Rio Acima: nosso primeiro passo de imediato ao assumir a
prefeitura será o de asfaltar o trecho da Estrada do Rio Acima ligando ao
município de Mogi das Cruzes. Não hesitarei em concluir este pequeno
trecho que incomoda muito os moradores daquela localidade e também
aos motoristas que sofrem com os buracos.
4) Policiamento Solidário: criando meios através de programas de
whatsapp para a vizinhança solidária se comunicar em casos de suspeitos
no bairro. A Prefeitura dará toda orientação através da Casa da
Agricultura e da pasta de Segurança e sustentará a proposta em parceria
com as policias militar e civil e a Guarda Civil.
5) Patrulha Agrícola: será ligada ao sistema de whatsapp com a vizinhança
solidária que fará a denúncia em casos suspeitos acionando viaturas até
o local. Também serão realizadas rondas por toda a extensão da zona
rural.
6) Estrada iluminadas: quero revolucionar a nossa Biritiba com iluminação
na zona rural. A proposta deste candidato é um tema bastante complexo,
porém, eu garanto que é possível fazer, não será tarefa fácil, mas, com
certeza, não iremos medir esforços para iluminar a zona rural.
7) Mais Segurança: essa é o ápice do nosso governo, levar ao campo mais
segurança. Chega de violência contra o agricultor que muitas das vezes
são vítimas de ações cruéis e violentas de marginais. Bandido não terá
vez no nosso governo.
8) Matsuri: como já disse antes no tema “Turismo”, será criado o nosso
“Matsuri” (festival), vamos elaborar um grande evento anual para a cidade
envolvendo toda a colônia japonesa a fim de mostrarmos a nossa tradição
e o que temos de melhor.
9) Feira Noturna: também como já havia dito no tema “turismo”, faremos a
Feira Noturna de verdade com agricultores nossos! Abriremos espaço
para construirmos uma das melhores feiras noturnas da região. Vou
transformar a feira noturna em um local de passeio para moradores e
turistas.
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Judiciário:
1) Vara Distrital: lutar, lutar, lutar junto ao governo Estadual e ao Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo para implantar uma Vara Distrital na
cidade com salas para atuação de promotores do Ministério Público (MP).
O nosso objetivo é o de favorecer e valorizar advogados e população que
são obrigados a se dirigirem a comarca de Mogi das Cruzes para
participar de audiências ou atender aos trabalhos forenses. Com a Vara
Distrital na cidade, muitos cidadãos biritibanos não irão precisar mais se
deslocar até a cidade vizinha, além do acompanhamento do MP para
investigar de perto as denúncias contra maus gestores.
2) Ministério Público: Na Vara Distrital também preparar o espaço para
promotores do Ministério Público (MP).
3) Sala Rosa: vamos engajar para conquistar este espaço a “Sala Rosa”
dentro da Delegacia da Polícia Civil no intuito de atender mulheres vítimas
de agressões e ameaças de seus companheiros ou de qualquer outra
natureza.

Segurança:
1) GCM: criar ou colocar em prática a Guarda Civil Metropolitana (GCM) que
dará suporte ao sistema de segurança do município.
2) Monitoramento: será implantado na entrada do município o sistema de
segurança de monitoramento próximo ao Cristo, além de alguns pontos
da área central. Se a medida for eficaz, será estendida para outras regiões
também.
3) Aumento de efetivo: lutar junto ao governo do Estado para que seja
reforçado o número de policiais civis e militares, além de novas viaturas
para rondas ostensivas.
4) Delegado fixo: lutar também junto ao governo e a secretaria de
Segurança Pública de São Paulo (SSP) para que seja fixado um delegado
na cidade, haja vista que Biritiba Mirim não tem fixo este profissional de
segurança o que dificulta vários serviços em razão de assinaturas do
delegado, entre outras ações burocráticas no registro de Boletins de
ocorrências.
5) Iluminação: reforçar o sistema de iluminação nos diversos bairros da
cidade. Para isso, vamos fazer um projeto para atender a maioria das
comunidades que vivem em locais (bairros) com problemas de
iluminação. Faremos estudos para ver o que é viável para a cidade,
contratar uma empresa ou criar meios para manutenção de lâmpadas
queimadas. O que não podemos é se omitir e deixar que se alastre os
problemas com a falta de iluminação. Haja vista que existe o CIP
(Contribuição de Iluminação Pública) porém, ignorado pelos gestores
anteriores. Ou seja, o contribuinte paga pela iluminação e não tem.
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6) Vigilância: com o crescimento na área do turismo, certamente também
surgem as preocupações com a segurança e para evitar surpresas,
vamos criar um sistema que permite que guardas civis façam
patrulhamento pelas ruas da cidade, permitindo mais tranquilidade e
segurança.

Secretarias:
1) Pastas: a Prefeitura Municipal tem o exagero de pastas conhecidas como
“secretarias”, algumas nem precisariam existir em nosso município,
ocasionando gastos desnecessários, portanto, das 20 existentes, haja
vista que algumas delas possui status de secretarias, terão outros rumos,
parte delas serão extintas em nosso governo. Vou reduzi-las de 20 atuais
para dez (10). Proporcionando economia para a cidade e fortalecendo
áreas como a da saúde na compra de medicamentos para a população e
mais médicos.

Mobilidade:
1) Bicicletário: será criado em alguns pontos da cidade, área central, bairro
do Sogo, Ginásio Municipal, Avenida Jair Leme, proximidades do Cristo e
na região do Hospital. Estudos serão idealizados para saber quais são os
melhores locais para que haja a implantação dos bicicletários.
2) Faixa de pedestre: percebemos que há muito tempo não se faz a pintura
de solo nas faixas de segurança. A sinalização de trânsito é fundamental
para que os pedestres e veículos possam trafegar em segurança. Vamos
melhorar!
Social:
1) Promoção Social: vamos integrar os projetos sociais com interação
aos programas junto as entidades, aos programas nacionais, visando
a valorização da cidadania e buscar acabar com a pobreza.
2) Ampliação: nossa meta será apoiar e ampliar os serviços sociais no
município.
3) Cursos profissionalizantes: vários cursos estão em nossas
agendas. Ao lado de profissionais técnicos, queremos implantar em
nosso sistema cursos que facilitem e melhorem o currículo de quem
quer se profissionalizar em áreas que serão disponibilizadas em nosso
sistema. Alguns deles poderão fazer parte da nossa grade como
confeiteiro, cabeleireiro, maquiagem, corte costura, depilação e design
de sobrancelhas, manicure e pedicure, beleza, estética, etc.
Meio Ambiente:
1) Coleta: incentivar a coleta seletiva.
2) Reciclagem: Criar galpão para reciclagem.
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3) Parcerias: implantar da rede municipal de educação ambiental em
parceria com a secretaria do meio ambiente.
Funcionalismo:
1) Valorizar: nossa proposta é valorizar o funcionário público de
acordo com suas habilidades e trabalho. O funcionário público
será cobrado e respeitado em nosso governo.
2) Plano de carreira: chegou a hora de discutir e colocar em
prática o plano de carreira do funcionalismo público e do
magistério também.
3) Capacitação: todo funcionário para melhorar seu desempenho
precisa se atualizar, alguns cursos de capacitação serão muito
importantes para melhorar o desempenho em seu ambiente de
trabalho. Faremos que cada setor tenha aperfeiçoamento com
seus respectivos funcionários.
4) Dar voz: o funcionário público de carreira deve ser ouvido,
pois, muitos têm boas sugestões, mas, acabam sendo
ignorados pelos gestores eletivos que dão ouvidos apenas aos
comissionados.
Infra estrutura:
1) Limpeza dos córregos;
2) Implantar o sistema de calçadas;
3) Pontos de ônibus padronizados;
4) Manutenção de ruas;
5) Limpeza de ruas;
6) Manutenção de ruas e estradas.

Emprego:
1) Comércio: com a implantação de um sistema de transporte
coletivo que funcione de verdade, temos a certeza que
muitos moradores passaram a consumir no município e não
mais nas cidades vizinhas. As linhas de ônibus trarão a
população para a área central fomentando o comércio e
criando novos empregos.
2) Frente de Trabalho: Por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, o Governo do Estado conduz
uma série de iniciativas voltadas à geração e manutenção
de empregos no território paulista. Uma das ações é o
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, criado em
junho de 1999 e conhecido como Frente de Trabalho. Aqui
em Biritiba Mirim, por conta de maracutaias das gestões
anteriores, infelizmente a cidade foi punida e por isso, não
podemos oferecer este benefício a população, mas, sempre
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3)

4)

5)

6)

a uma luz no fim do túnel, luz essa que me inspira a fazer
voltar essa renda que irá ajudar muitas famílias.
300 empregos: vamos nos unir junto a um grupo de
empresários interessados em implantar empresas
oferecendo empregos a população. Para isso, formulamos
a conversa e estendemos ela para um futuro não muito
distante a fim de colocar em prática esses 300 empregos
diretos somente para os biritibanos.
Informais: Os trabalhadores informais são aqueles sem
carteira assinada ou empreendedores sem registro. Com a
abertura da Estrada Biritiba Mirim a Mogi-Bertioga, acredito
que irá fomentar o número de acessos de pessoas ao nosso
município e com isso, haverá o crescimento de bares,
lanchonetes, restaurantes, padarias, músicos e cantores,
borracharia, entre outros serviços, além é claro oferecendo
espaço para os trabalhadores informais que poderão ter
renda oferecendo seus produtos.
Desburocratizar: essa é a minha meta para o comércio
alavancar e com isso, novos empregos também serão
criados.
Feira do Artesanato: este setor será importante para
darmos sequência ao projeto de turismo. Essa feira vai
ajudar muitas famílias a ter renda.

