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Introdução
Este material visa apresentar as principais propostas que a coligação “Eu
acredito – Caieiras nas mãos de Deus”, formada pelos partidos PSL e Patriota,
entende que devem ser aplicadas nos próximos quatro anos de forma a
melhorar, trazer novos rumos e crescimento ordenado para a cidade de Caieiras.
O material foi trabalhado e desenvolvido por uma grande equipe de profissionais
de diversas áreas do conhecimento, como saúde, educação, economia, direito,
segurança, comunicação, esporte, construção civil e profissionais liberais que
moram na cidade de Caieiras, conhecem a dinâmica da cidade, pesquisaram
cenários e casos de sucesso e desejam ver a “Cidade dos Pinheirais” novamente
como uma das melhores cidades do Brasil, com seu elevado IDH de datas
passadas.
Entendemos que existe uma grande capacidade para atender os munícipes,
sendo necessárias correções de foco e ajustes para que cada órgão possa
trabalhar com maior eficácia e eficiência, livre de influências político-partidárias
e na busca constante de melhora de performance e atendimento à população e
seus anseios. Liberdade econômica para o munícipe e empresários é o que
entendemos como alternativa para um crescimento ordenado e sustentável,
onde caberá ao poder municipal direcionar e promover ferramentas para o
encontro e fomento das diversas atividades sociais, econômicas e políticas.
Apesar do desafio vivido mundialmente pela COVID-19, e que trará um adicional
de complexidade, com contas e arrecadações comprometidas, investimentos
com perspectiva reduzida, entendemos como ferramenta criativa a criação de
parcerias público-privada além de esforços que possam conduzir na participação
ativa da população/munícipes e o atendimento dos principais interesses do
cidadão.
Cuidar e organizar a cidade de Caieiras será uma tarefa árdua. Renovar o
conceito e modernizar a administração de nossa cidade é o principal desafio,
implantar um sistema de resultados e efetivamente servir a população. Para isso,
é de entendimento que somente com muito planejamento, estudo,
profissionalismo, direção e orientação divina será possível dar encaminhamento
a esse projeto.
Por fim, entendemos que estas propostas deverão se somar às inúmeras
necessidades que ainda vão surgir durante o passar dos anos, sendo que este
marco se bem consolidado e aplicado, irá suportar e permitir o correto
atendimento e solução para essas demandas.
Dessa forma, te convidamos a mergulhar nessas propostas e desde já
afirmamos:
Eu acredito – Caieiras nas mãos de Deus!
2
Coligação: Eu acredito – Caieiras nas mãos de Deus

Plano de Governo – PSL / Patriota – Prefeitura de Caieiras-SP 2020

Propostas
As propostas aqui apresentadas para cada uma das áreas consistem em um
diagnóstico entre:
•
•
•

Como está a situação atual? (índices, marcadores e comparações)
O que precisa ser melhorado? (pontos fracos)
Quais ações serão encaminhadas e aplicadas.

A principal meta em todos os programas é promover a melhoria do IDH (índice
de desenvolvimento humano), porém sabemos que somente investindo
fortemente nos princípios da educação e na formação de base é que será
possível melhorar os índices de renda e saúde em nossa cidade.

Objetivos
Administrar, corrigir e melhorar o que a cidade já possui. Fazer funcionar os
instrumentos públicos existentes antes de propor novas construções, para evitar
desperdícios e obras exorbitantes e inacabadas.

Princípios
Implantar a meritocracia, com base em resultados e divisão de tarefas por
competência.
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Programas
Educação
Restabelecer os conceitos de formação civil:
Apoiar e estimular os grupos de Escoteiros e Guardas mirins, promovendo a
cultura de senso de respeito, coletividade e cuidado com o próximo desde
criança, formando um cidadão que conhece não apenas os seus direitos, mas
também os seus deveres.

Livrarias e bibliotecas
Fomentar a estruturação de livrarias e pontos para distribuição de cultura e
conhecimento. Nossa cidade carece de locais adequados para estimular a
leitura.

Campeonatos culturais e esportivos
Restaurar nas escolas os campeonatos esportivos e culturais promovendo a
interação entre as escolas, estimulando a prática esportiva, da leitura e
conhecimento.

Educação no trânsito
Criação de espaço para experimentação e vivência – mini cidade com visitas
mensais das escolas para uso e atividades lúdico-pedagógicas, com um melhor
uso da área do velódromo.

Respeito à natureza
Vivemos em uma região cercada por áreas verdes. Promover excursões e visitas
que permitam conhecer melhor a nossa biodiversidade, evitar incêndios nas
matas, cuidar dos animais e ensinar através da vivência que o respeito aos
animais e ao meio ambiente é parte do exercício como cidadão.

Fomentação cultural
Promoção de eventos periódicos e circulares (entre as escolas) para rodas de
leitura, contação de histórias, apresentações culturais, entre outros.
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Combate ao analfabetismo funcional de forma sistemática e efetiva.
Climatização e ambientação
Caieiras não precisa de um prédio novo para a Câmara Municipal ou Prefeitura.
Caieiras precisa de dignidade para seus cidadãos. Entendemos que as nossas
escolas devem ter a mesma estrutura que a sala do prefeito ou da Câmara que
estão ali para servir o povo.
Climatizar as escolas municipais e transformar a estrutura das salas de aula,
com cadeiras ergonômicas, salas digitais, equipamentos tecnológicos é um
desafio que vamos assumir. Nosso futuro e o maior patrimônio estão nessas
salas e entendemos que aprender a ser um cidadão começa em ser tratado
desde cedo com dignidade na escola.
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Saúde
PNHAH - Humanização do atendimento
Implementar o atendimento às portarias do Ministério da Saúde que tratam do
tema.

Médico na escola - Criança saudável, família feliz
Mais efetivo do que ir ao hospital quando se está doente é ter um
acompanhamento médico na escola, sendo possível detectar possíveis
fragilidades e doenças ainda no início, evitando deslocamento ao hospital e
riscos para a criança e família.

Plano Saúde Familiar – apoio de médicos, nutricionistas, psicólogos,
fonoaudiólogo, ginecologista, etc...
Campanhas preventivas com regularidade. Acompanhamento médico para
evitar internações com urgência e/ou tratamentos mais caros.
Ônibus itinerante de saúde (equipado para consultas e micro cirurgia)
Doação de sangue – Parceria com o hemocentro e banco de leite

Quadro de profissionais
Estudo e desenvolvimento de plano de carreira com:
•
•
•

Equiparação de salários para a carreira
Garantir o atendimento e disponibilidade da jornada de cada
especialista
Treinamento e desenvolvimento dos profissionais

Convênios Médicos
Criação de convênios médicos para uso da estrutura ociosa e realização de
exames em rede particular.
Ampliar atendimento das unidades básicas.
•
•

Para atendimento de patologias que não tem profissionais na cidade;
Por exemplo, para a utilização do tempo ocioso de equipamentos;

Combate ao desvio de medicação
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Controle e fiscalização de estoque e distribuição de medicação
•

•
•

Controle com o aplicativo próprio de controle de estoque, fluxo de
aprovação e liberação. Estoque eletrônico e integrado entre as unidades
de saúde e hospitais
Fiscalização das farmácias
Farmácia 24h nos hospitais municipais

Odontologia
Revitalização do sistema de atendimento odontológico e concurso para
contratação de novos profissionais.

Centro de referência da mulher
Criação do centro de referência da mulher, espaço com acolhimento humanizado
para as mulheres em situação de violência. Proporcionando atendimento
psicológico e social além dos procedimentos jurídicos e auxílio a retomada do
dia-a-dia após exposição a uma situação de violência.
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Desenvolvimento Econômico
Reciclagem
Fomentar a questão da reciclagem com a criação de um fluxo de coleta e
cooperativas, com apoio do comércio regional como pontos de apoio e incentivos
da prefeitura com isenção de IPTU ou ISS para participantes. O lixo a ser
reciclado além de gerar valor para a cidade, também diminui a quantidade de
material depositado em aterros (lixões), gerando também um menor impacto
ambiental.
Recicla Kids – Desenvolver em parceria com a secretaria de educação, a criação
de Personagens Infantis representando cada material, visando assim formar
desde cedo o desejo e compromisso com a reciclagem.
Fomentar o desenvolvimento do pequeno comerciante/produtor local com a
criação de oficinas de formação profissional, incentivo com os insumos,
disponibilização de local para produção, promoção de eventos/feiras para venda
do produto final e rede de relacionamentos. Por exemplo, para produção de
alimentos hortifrúti, pequenas oficinas, formação técnica nas áreas de exatas.
Pro-atividade para melhorar o arranjo produtivo e estímulo à exportação.
Promover estudos e incentivos para o uso de uma moeda social.

Desenvolvimento Social
Políticas públicas para mulheres e combate à violência.
Não basta só a delegacia da mulher, é necessária uma integração e interação
entre os diversos órgãos governamentais: Criação de serviço claro e objetivo
para garantir a segurança, saúde, atendimento psicológico e social, visando
atender não só a emergência mas também acompanhar e detectar possíveis
casos antes ou garantir o apoio pós-abusos.

Programa de assistência à deficientes
Existe em nossa cidade uma grande carência nesse atendimento, com o
atendimento na região central, que dificulta o deslocamento. É compromisso
nosso garantir o transporte digno e adequado até o centro de referência e a
criação de estruturas nas escolas que possam auxiliar o desenvolvimento e
melhora na qualidade de vida desse cidadão.

Assistente Social – crianças até 16 anos
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Acompanhamento das famílias visando a valorização social e fortalecimento de
vínculos familiares.
Criação de espaço dedicado para atividades educativas e reforço escolar.

Criar o fundo municipal do idoso
Resgatar o cuidado ao idoso – uma vez que são a história e a experiência da
cidade.

Fundo social
Recadastrar as instituições do terceiro setor para serem apoiadores da
distribuição das cestas básicas. Acabar com o assistencialismo político
utilizando a tecnologia como ponto de apoio, criar um cadastro de “cesta
básica” e outras necessidades, com os registros das famílias e dependentes
realizado pelas instituições regularmente instituídas como parceiras,
direcionando assim as cestas básicas para esses órgãos realizarem a
distribuição. Cabendo ao poder público acompanhar se o devido recurso está
chegando no local. Não é papel do vereador a distribuição de cesta básicas,
mas auxiliar na detecção de eventuais desvios ou necessidades.
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Esporte
Parcerias Público-Privada (PPPs) para a melhoria, reforma e manutenção dos
instrumentos públicos.
Contratação monitorada de estagiários de educação física para auxílio na
condução e utilização dos espaços para práticas esportivas: campeonatos do
bairro, aulas de ginástica, natação, dança, etc.
Criação da copa CIMBAJU de esportes, que além de fomentar o esporte e
interação entre as cidades vizinhas, também trará investimentos, fomentará o
comércio e ajudará o turismo na região.

PNE (pessoas com necessidades especiais)
Mapear, cadastrar bairros com PNE e adaptar espaços para a prática de
atividades esportivas.

Lazer, Cultura e Turismo
Prata da casa
Revelar e treinar atores e músicos a partir das escolas.
Promover encontros musicais e teatrais a partir das escolas. Utilizando-as como
ferramenta de apoio e geração de bandas e grupos de teatro.
Incentivar a utilização do centro cultural, do teatro e do velódromo para
apresentações musicais dos grupos da cidade junto com artistas de renome.
Trazendo investimentos, turismo e colocando a cidade no calendário dos
eventos artísticos da Grande São Paulo.
Criar incentivos para promover a Orquestra Filarmônica Melhoramentos
Caieiras, centenária na cidade.

Turismo
Promover a inclusão da cidade nos calendários e atividades turísticas
explorando as belezas naturais e características da região através do
cicloturismo, turismo religioso e turismo ecológico. Caminho dos perdões, trilhas
de MTB (mountain bike), etc.
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Infraestrutura, Habitação e Saneamento básico
SANEAMENTO BÁSICO – Estruturação para adequação ao Marco do
Saneamento Básico que tem como principais metas:
•
•

99% da população com água potável em casa até dezembro de 2033.
90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de
2033.

Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto, continuidade dos
projetos de coleta e tratamento de esgoto, elaboração de plano de capitação de
águas pluviais no combate a enchente, limpeza urbana, tratamento de resíduos
sólidos.
HABITAÇÃO - Gerar incentivo à melhoria das condições habitacionais criando
um amplo programa de regularização fundiária e urbana, através de política
pública para melhoramentos estruturais, adequação, reforma, finalização e
acabamento das residências em vilas e comunidades, trazendo segurança,
conforto e bem-estar para as famílias. Incentivos para o plano do C.D.H.U. e
Minha Casa Minha Vida.
Promover incentivos a comerciantes do setor da construção civil para melhor
oferta de produtos, competitividade e qualidade, além de possibilidade de
financiamentos por parte do munícipe para finalização e acabamento das
residências.

URBANISMO
Revitalização das principais vias da cidade com projeto paisagístico e
acessibilidade urbana, envolvendo demais pontos do município trazendo
conforto aos munícipes e a atratividade do comércio.
Captação de recurso para melhorias e desenvolvimentos de novas vias e para
maior fluidez da SP 332 Rod Presidente Tancredo de Almeida Neves.
Plano municipal de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.

ZELADORIA PÚBLICA – Manutenção e reformas de postos de saúde, creches,
escolas e demais dependências, resgatando segurança e conforto.
•
•
•
•

Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas.
Sinalização viária.
Manutenção de guias, sarjetas e bocas de lobos, reformas e
desobstrução.
Jardinagem e roçada.
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•

Desassoreamento de rios e córregos e obras de combate a
enchentes.

Criação de praças úteis – Academias ao ar livre, vias para caminhada e corrida
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Transporte Público
Aumentar a demanda e disponibilidade de transporte/coletivos de forma a
diminuir o tempo de traslado entre as regiões e bairros.
Abertura de concorrência para melhoria na prestação de serviço de transporte
público. Criar índice de avaliação da prestação de serviço com penalidades às
empresas em casos de descumprimento de níveis de serviço (atrasos, quebras,
lotação, limpeza).
Redesenho das linhas e criação de ônibus circulares na cidade. Implementação
de micro-ônibus e criação de integração entre as linhas.
Promover estudos visando mobilidade urbana e pesquisas de origem e destino
para melhor adequação das linhas.
Transporte público e acessibilidade, criação de pontos de ônibus de
responsabilidade da empresa (ou PPP).
Criação de um sistema de Ciclovias (parques lineares).
Padronizar a questão da idade conforme o estatuto do idoso, mantendo uma
idade única padronizada nos meios de transporte municipal e estadual.

Funcionalismo Público
Auditoria fiscal das contas do município.
Reorganização das secretarias.
Redefinição de funções e atribuições.
Estruturar plano de carreira municipal, com treinamento e incentivo ao
atendimento para a população. Sistema de meritocracia. Avaliação contínua dos
servidores públicos e órgãos municipais.
Profissionalizar o serviço público.
Plano de informatização da cidade.
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Meio ambiente
Implementar a Política Municipal de Meio Ambiente, no âmbito das diretrizes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente, articulada com a Política Municipal de
Promoção do Ecoturismo, Cultura, Lazer e Esportes, como estratégia de
Proteção à Saúde Humana, fortalecendo os órgãos executores e as parcerias
intersetoriais e com a sociedade civil e empresarial, tendo como metas principais
as seguintes ações:
•
•

•

•

•

•

•

•

Criação do Balcão Único de Licenciamento: redução de burocracia e
celeridade na análise de empreendimentos e deliberação;
Atuação integrada com o Setor de Desenvolvimento Econômico
Sustentável do Município, visando buscar investimentos para projetos e
empreendimentos com vocação ecológica e grandes geradores de ativos
e empregos, como a fomentação e apoio ao Ecoturismo;
Promover a capacitação da sociedade civil e empresarial para a cogestão
dos bens e recursos do setor ambiental, urbanístico, do patrimônio
histórico, cultural e turístico da cidade, bem como fortalecer os Conselhos
de Gestão de Políticas Públicas desses mesmos setores;
Garantir novos recursos para o programa de arborização e paisagismo de
logradouros, praças, escolas, parques e outros espaços de uso comum,
inclusive em parceria com a iniciativa privada, garantindo maior conforto
térmico e salubridade para os moradores em cada um dos bairros da
cidade;
Repensar e revisar, de forma integrada, a Política Municipal de
Saneamento, nela incluídas a garantia de segurança hídrica (água potável
para todos), o gerenciamento adequado da drenagem urbana para
prevenção e combate à inundações, enchentes e alagamentos, bem e de
Gerenciamento adequado da Política Municipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, através da fomentação de Arranjos Produtivos Locais
com a iniciativa privada, que gerem ativos com a reciclagem e com a
geração de energia, novos empregos, renda e redução de despesas e
arrecadação para o erário;
Fomentar e apoiar projetos e programas de educação em saúde
ambiental e sanitários, através de parcerias com escolas e com
Organizações da Sociedade Civil;
Fomentar e apoiar projetos e programas inovadores de educação focados
no
incentivo à adoção, cuidados e posse responsável de animais
domésticos, bem como ações de proteção e combate ao tráfico de
animais da fauna silvestre, e, ainda, conservação de seus habitats com o
mapeamento e preservação de seus corredores ecológicos, integrados ao
sistema de parques lineares de várzeas do município.
Continuidade da implantação das etapas do Parque Linear das Várzeas
do rio Juqueri e seus afluentes em Caieiras, com a instalação de
14
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equipamentos urbanos e infraestrutura para a mobilidade urbana, lazer,
turismo e promoção à saúde.
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Segurança
Estruturação da defesa civil e separação de funções - formação especialista.
•
•
•
•

Privilegiar o trabalho de prevenção (árvores, encostas)
Promover o treinamento de primeiro-socorro para a população
(auxílio a engasgamento, RCP, etc.)
Mapeamento da cidade e pontos graves – Criação de mapa de
Risco
Aumento do efetivo dedicado para 20 pessoas.

Treinamento da Guarda Civil, aumento de efetivo (sugerido 200 GCMs).
Melhor utilização do centro estratégico de monitoramento (integração DETECTA
– PM)
Aumento do efetivo da guarda municipal para mínimo de 200 GCMs conforme
orientações em lei e cálculo proporcional à população.
Bombeiros – Retomar negociação para implantação do posto
Aumento do efetivo da PM.
Criação do programa: escola e a educação do trânsito para as crianças (formar
melhor o cidadão)
Integração dos sistemas de monitoramento das escolas e órgãos públicos ao
sistema de monitoramento da guarda civil e da polícia militar.
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