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É com orgulho que o Partido dos Trabalhadores de Cajamar apresenta o Programa de 

Governo da candidatura da Professora Dirce para Prefeita e do Advogado Gilson Silva para Vice-

Prefeito do Município de Cajamar. 

Com o compromisso de combater todas as formas de desigualdades e de realizar uma 

gestão transparente e participativa, elaboramos este Programa de Governo por meio do 

diálogo aberto com os cidadãos(ãs) de Cajamar, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

social e econômico de forma sustentável.  

Foram realizadas reuniões, discussões em grupo, pesquisas e debates que foram base 

para a elaboração das metas e diretrizes que nortearão a administração de Cajamar pelos 

próximos quatro anos. As diretrizes apresentadas estão abertas a ajustes conforme as demandas 

e necessidades levantadas por meio de consulta popular. 

 Desde a identificação, por meio de diagnóstico de dados e levantamento de problemas, 

até a elaboração das propostas, tiveram como premissa que somente por meio da efetiva 

participação democrática será possível superar os problemas sociais e econômicos que dividem 

a nossa sociedade e, assim, poder construir uma Cajamar melhor para todas e todos. 

Agradecemos, imensamente, a todos que colaboraram na elaboração deste Programa 

de Governo e conclamamos a população a participar da construção da Cajamar que desejamos 

para as gerações presentes e futuras. 

  



 
 

Apresentação 

Desde sua fundação, na década de 1980, o Partido dos Trabalhadores vem construindo 

uma história de luta pela igualdade, pela justiça social e pelos direitos dos cidadãos brasileiros 

em todos os cantos desse país. Suas atuações frente à luta pela redemocratização, pelos direitos 

e garantias fundamentais, junto aos diversos movimentos sociais de luta pela reforma agrária e 

pelos direitos dos trabalhadores, abriram caminho para fortalecer a participação popular como 

um dos princípios dos governos petistas. 

As diversas experiências em gestões municipais, estaduais e federais, no Poder 

Executivo e Legislativo, consolidaram sua marca de atuação na defesa do desenvolvimento 

democrático e popular por meio da implementação de políticas públicas que priorizavam o 

desenvolvimento local sustentável, voltado às necessidades de crescimento econômico e do 

emprego formal, valorização do salário-mínimo, distribuição de renda e redução da pobreza, 

investimento nas áreas de educação e infraestrutura, entre muitas outras ações que priorizaram 

o combate às desigualdades estruturais e históricas de nosso país. 

 

Carta da Candidata 

Olá,  

Eu me chamo Dirce Ferreira da Silva, nasci em agosto de 1966 e estou com 54 anos de vida. Sou 

mulher, preta, professora e divorciada. Criei meus dois amados filhos sem ajuda do meu ex-

marido, desde que tinham 10 anos de idade. Hoje, apesar das inúmeras dificuldades, mas sempre 

com muita fé, sou vitoriosa, pois, o Rafael e a Joyce carregam em suas ações princípios de amor 

à vida e o respeito às diversidades, tão em falta nesses dias.  

Moro desde o início da década de 70 no Parque Paraíso, um bairro da periferia dentro do distrito 

do Polvilho, por isso, vivencio e sensibilizo-me, através da participação das atividades da Igreja 

Católica atendendo às necessidades dos nossos moradores, independente de terem ou não 

alguma religião. 

Nunca assumi nenhum cargo político, mas já saí como candidata à vereadora e vice-prefeita, 

sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Atuei no Sindicato APEOESP, como Conselheira e 

Representante de Escola de forma voluntária, por entender que a classe trabalhadora só 

consegue melhorias nas condições de trabalho se estiver unida em um mesmo objetivo. 

Tenho formação a nível médio em Contabilidade e Magistério na E.E. Suzana Dias, e a nível 

superior, formação como professora de Contabilidade pela Faculdade Campos Salles. Também 



 
 

sou graduada em Pedagogia com especialidade em Administração Escolar pela Faculdade de 

Machado e História pela Universidade de Araras. Conto com especializações Lato Sensu, 

mantendo-me sempre atualizada nesse universo.  

Sempre fui efetiva concursada na área de Educação, atuei como professora nas Escolas Estaduais 

Prof.ª Ana Mª Garrido Orlandin, no Parque Paraíso, Maria de Lourdes Matta no Parque Maria 

Aparecida, E.E Suzana Dias no Centro de Cajamar e EMEB Jardim São Luiz. Atuei com Supervisora 

de Ensino na Diretoria Regional de Caieiras e tive a oportunidade de ser Diretora das Escolas 

Élcio Cotrim, em Jordanésia e na E.E Tenente Joaquim Marques da Silva Sobrinho, o que ampliou 

o meu olhar sobre as necessidades dos diferentes bairros. 

Quero muito receber o apoio de toda população de Cajamar, pois, vindo a ser eleita, 

desenvolveremos a construção de um trabalho voltado ao bem-estar social, mostrando que é 

possível ter ética na Gestão Pública, com transparência na aplicação dos recursos, sensibilidade 

para ouvir as necessidades da comunidade, através dos diversos conselhos e organizações 

populares, do Orçamento Participativo e honestidade nesse atual cenário político. 

Enfim, vislumbro como prefeita, mulher, preta e oriunda da classe trabalhadora, que sentiu na 

pele, toda sorte de discriminação, preconceito e necessidades, mas que superei com muito 

trabalho e estudo, alavancar a melhoria da qualidade de vida de todos, através da execução de 

serviços públicos de qualidade. É um sonho, mas, se construído e defendido por todos, se 

concretizará! Esta é a minha palavra, a de uma mulher de garra, com compromisso social e que 

nunca fugiu das responsabilidades, para fazer de Cajamar, um lugar para todos! 

Paz e bem... 

                           Professora Dirce-31/08/2020 

Introdução 

HISTÓRIA DA CIDADE 

Cajamar, cujo nome deriva de “cai-a-mar”, o que significa literalmente “fruto colorido e 

manchado”, pertence à região metropolitana de São Paulo e tem como limite as cidades de 

Franco da Rocha, Jundiaí, Caieiras, São Paulo, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.  



 
 

O município possui uma área total de 131,132 quilômetros quadrados, está a 32 

quilômetros da capital paulista. Atualmente o município é composto por três distritos: 

Jordanésia, Sede e Polvilho.  

Segundo a historiadora Cristina Soutelo Nouseda, a história da ocupação e do 

povoamento sobre o território do atual município de Cajamar e região antecede, e muito, a 

chegada dos colonizadores portugueses. Estudos arqueológicos sobre a ocupação indígena na 

região próxima ao Pico do Jaraguá (realizados por ocasião da construção do Rodoanel Mário 

Covas) vêm proporcionando um novo debate sobre os povos pré-cabralinos que ocuparam a 

região. As pesquisas do Sítio Arqueológico do Pico do Jaraguá demonstram que grupos humanos 

radicalmente distintos ocuparam áreas muito próximas. Na região de Cajamar, é possível 

encontrar vestígios da ocupação tupi-guarani e de culturas anteriores, como das etnias dos 

guarulhos, maromis e outros, ou ainda culturas mais antigas como as itararé-taquara.  

A história do município remonta-se à década de 1920, com a inauguração da Estrada de 

Ferro Perus-Pirapora em 1914 e da Brazilian Portland Cement Company, em 1926. A Estrada de 

Ferro Perus-Pirapora está estreitamente interligada ao bairro do Gato Preto que na época 

pertencia ao município de Santana do Parnaíba e hoje é parte de Cajamar. Nesse bairro se 

extraía o calcário com o qual se fabricava a cal que era processado em vários fornos (construídos 

pelos mesmos empreendedores que construíram a ferrovia). O produto pronto era então 

transportado para embarque na São Paulo Railway, por meio da qual seria distribuído para a 

capital e cidades do interior paulista que estavam sendo construídas naquele momento de auge 

da expansão ferroviária. Doze anos após a inauguração da ferrovia e do complexo de produção 

de cal, um grupo de origem canadense adquiriu o complexo e construiu, em 1926, a primeira 

fábrica de cimento do país, localizada em Perus. A maior demanda de matéria-prima também 

originou a abertura de novas minas de calcário. Com a chegada das empresas de cimento, os 

trabalhadores se fixaram no distrito de Água Fria, pertencente então à Santana de Parnaíba. Em 

1944, esse distrito foi desmembrado, recebendo o nome de Cajamar, emancipado à condição 

de município pela Lei Estadual nº 5.285, de 18 de fevereiro de 1959. Em 1964, foi criado o distrito 

de Jordanésia e anexado ao município de Cajamar pela Lei Estadual nº 8.092. Somente em 23 

de dezembro de 1981 foi criado e anexado o distrito de Polvilho pela Lei Estadual nº 3.198, assim 

permanecendo em divisão territorial até o atual momento.1 

 

                                                           
1 Plano Municipal de Gestão de Recursos Sólidos Urbanos do Município, p.9 (2014). 



 
 

Cajamar: Entre o crescimento e a desigualdade social 

Segundo dados da Fundação Seade2 e do IBGE3, de 2002 a 2017 o PIB de Cajamar cresceu 

consideravelmente, de R$ 33.750,32 (2002), 9º no ranking dos Municípios do Estado de São 

Paulo para R$ 202.962,50 (2017) figurando a 4º posição nesse mesmo ranking. A maior geração 

de renda (2017) foi observada pela atividade de Serviços, concentrando 77% da produção (em 

termos de geração de valor adicionado bruto). Seguida pela Indústria com 19% da produção dos 

rendimentos do município4.  

Atividade Econômica 
Valor Adicionado Bruto A Preços Correntes (x1000 

R$) 

Agropecuária 195,21 

Indústria 2.258.830,92 

Serviços 8.877.513,45 

Administração, Defesa, Educação e Saúde Públicas 

e Seguridade Social 
390.543,46 

Total 11.527.083,04 

 

Apesar do crescimento econômico, o rendimento médio do cajamarense em 2010 era 

de 1.163,03, 181º no ranking de Municípios do Estado de São Paulo5. E, quando analisamos o 

crescimento econômico por meio de indicadores sociais é possível verificar diferenças profundas 

entre grupos de pessoas, domicílios ou outros recortes.  

O Coeficiente de Gini6 ajuda a compreender esse cenário. De acordo com o IPEA, de 

2000 a 2010, a concentração de renda diminuiu no Brasil como um todo, variando de 0,594 

(2001) a 0,529 (2011) e continuou caindo até 0,514 (2015). Diferente dos resultados 

                                                           
2 Fundação Seade, PIB dos Municípios Paulistas 2002-2014, Disponível em < 
https://www.seade.gov.br/produtos/midia/2017/07/PIB_2002_2014_FINAL_reduzido.pdf>, consultado 
em 18/08/2020. 
3 IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios. Disponível em < 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/38/46996>, consultado em 27/08/2020 
4 IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios. Disponível em< 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/38/46996>, consultado em 27/08/2020. 
5 IBGE. Censo Amostra – Rendimento. Disponível em< 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/23/22787?detalhes=true>, consultado em 
27/08/2020. 
6 Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. 
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 
zero a um. O valor zero representa a situação de igualdade, e o valor um representa concentração de 
renda. 

https://www.seade.gov.br/produtos/midia/2017/07/PIB_2002_2014_FINAL_reduzido.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/38/46996
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/38/46996
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/23/22787?detalhes=true


 
 

apresentados no país, o Estado de São Paulo apresentou aumento da concentração de renda, 

de 0,559 em 1991 para 0,592 (2001) e 0,576 em 2010. O Município de Cajamar seguiu a 

tendência do Estado, de 1991 para 2001 apresentou aumento da concentração de renda, de 

0,470 (1991) para 0,570 (2001). Já, nos anos posteriores, caiu para 0,4904 (2010)7 8. 

Verifica-se que, apesar do forte crescimento apresentado na última década, Cajamar 

apresenta grande concentração de renda chegando a apresentar 56,52% de incidência de 

pobreza em seu território,9 que pode ser verificada nas condições de vida da população. 

Segundo o Centro de Estudos da Metrópole, 10,81% dos domicílios do Município estão em 

assentamentos precários (2010)10. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, há 

9.661 famílias com renda até ½ salário mínimo cadastradas no CadÚnico (2000)11. Em relação à 

escolaridade, 49% da população não tinha instrução ou tinha fundamental incompleto em 2010. 

Apenas 4% possuía ensino superior completo12. Outro dado importante, o Município não possui 

estações de tratamento de esgoto e a coleta não foi universalizada13.  

Os dados acima servem para ilustrar que é fundamental superar as análises de 

crescimento econômico para entender a complexa realidade social e suas desigualdades sociais. 

Apesar do crescimento econômico observado, o rendimento médio da população continuou 

baixo e somado aos outros indicadores caracterizam um cenário onde a população, 

fundamentalmente, não tem pleno acesso aos bens e serviços essenciais, tem baixa 

escolaridade e, consequentemente, baixa renda dependendo fortemente dos programas sociais 

de transferência de renda para sobreviver demonstrando que as desigualdades sociais 

persistiram e aprofundaram-se no tempo. 

                                                           
7 Datasus. Índice De Gini da Renda Domiciliar Per Capita – Brasil. Disponível em < 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/ginibr.def>, consultado em 20/08/2020. 
8 Datasus. Índice De Gini da Renda Domiciliar Per Capita Segundo Região, Unidade Da Federação e Região 
Metropolitana. Disponível em < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/giniuf.def >, consultado 
em 20/08/2020 
9 IBGE. Mapa da Pobreza e da Desigualdade (2003). Disponível em < 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/36/30246 >, consultado em 27/08/2020. 
10 Centro de Estudos da Metrópole. Diagnóstico dos assentamentos precários nos municípios da 
Macrometrópole Paulista (2013), Disponível em < 
http://centrodametropole.fflch.usp.br/sites/centrodametropole.fflch.usp.br/files/user_files/ckeditor/65
4-Relatorio%20II_Assentamentos_Fundap_final_logo.pdf > 
11 Ministério da Cidadania. Relatório de Informações Sociais. Disponível em < 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Cadastro%20%C3%9Anico > consultado 
em26/08/2020. 
12 IBGE. Censo – Amostra Educação (2010). Disponível em < 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cajamar/pesquisa/23/22469?detalhes=true >, consultado em 
26/08/2020. 
13 Sabesp. Relatório de esgotamento sanitário municipal (2017). Disponível em < 
http://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/S%C3%A3o_Paulo/Relatorio_Geral/Cajamar.pdf >, 
consultado em 18/08/2020. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/ginibr.def


 
 

O governo da Professora Dirce para Prefeita e Gilson Silva irá priorizar o combate às 

desigualdades sociais, investindo em políticas públicas para a superação da pobreza. 

Entendemos ser fundamental promover ações de aperfeiçoamento dos serviços públicos 

existentes, implementar novos serviços para garantir a proteção social, incentivar o crescimento 

econômico de modo sustentável, empreender esforços para melhorar a qualidade da educação, 

garantir acesso universal aos bens e serviços essenciais, fomentar a cultura, o esporte e o lazer. 

Iremos estruturar e ajustar os equipamentos de saúde de acordo com a demanda existente, 

incentivar a participação e o controle social e garantir a transparência das práticas 

governamentais para conferir eficiência e eficácia dos serviços prestados à população. 

 

O PT e o Estímulo ao Crescimento dos Municípios Brasileiros 

Os governos dos presidentes Lula e Dilma Rousseff (2003-2016) ressignificaram a relação 

do Governo Federal com os Municípios até então estabelecida. A criação do Comitê de 

Articulação Federativa14, em 2003, visava integrar, ampliar o diálogo, sem privilégios e distinções 

partidárias. Por meio desse intenso diálogo, os governos petistas estabeleceram uma série de 

pactos políticos e compromissos financeiros promovendo o aumento de repasses para áreas 

estratégicas, como Infraestrutura, Educação, Saúde e para o Programa Minha Casa, Minha Vida, 

que impulsionaram o crescimento e a diminuição da desigualdade entre os Municípios. 

O Município de Cajamar foi amplamente beneficiado pelas políticas públicas 

implementadas durante os governos Lula e Dilma Rousseff (2003-2016). Abaixo relacionamos 

todas as políticas públicas implementadas por meio de recursos federais para Cajamar: 

TRANSFERÊNCIAS PARA MUNICÍPIOS (repasse de recursos para implementar programas e 

ações que assegurem os direitos aos cidadãos e acesso aos serviços básicos de qualidade): 

Ano Valores 

2007 R$ 25.073,846 

2010 R$ 33.763.174 

2014 R$ 50.312.875 

2015 R$ 50.312.875 

 

                                                           
14 O Comitê de Articulação Federativa (CAF) era formado por 37 membros, sendo 19 representantes do 
governo federal e 18 representantes das associações municipais, que deveriam ser seus presidentes e 
mais cinco representantes, um de cada macrorregião do país, para garantir representação regional). Suas 
decisões ocorriam por consenso. 



 
 

TRANSFERÊNCIA PARA OS CIDADÃOS (A União transfere parte dos recursos que arrecada 

diretamente aos cidadãos, na forma de benefícios, como Bolsa Família, aposentadorias, 

pensões, entre outros): 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

R$ 81.492.750 em benefícios previdenciários; 

R$ 5.364.589 em benefícios assistenciais, incluindo o BPC; 

R$ 25.167.741 em seguro desemprego; 

R$ 11.901.260 em Bolsa Família; 

R$ 106.660.491 foram transferidos para os cidadãos de Cajamar em 2015. 

 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (Idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência 

que não tenham meios para garantir seu sustento contam, mediante cumprimento de regras do 

programa, com pagamento mensal de um salário mínimo). 

 

 

Bolsa Família (Brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77 mensais têm sua renda 

complementada até esse valor por meio do Bolsa Família. Implantado em 2003, o maior 

programa de transferência de renda para enfrentamento da pobreza no País tem sido 

continuamente aprimorado e submetido a controles e monitoramento social para garantir seu 

foco). 

 

Plano Safra de Agricultura Familiar (A cada ano safra, o Governo garante aos agricultores 

familiares acesso a crédito e programas de estímulo à produção, de apoio à comercialização, de 

garantia de preços e de seguro contra catástrofes agrícolas, por meio do Pronaf). 

R$ 119.000 em 17 contratos na safra 10/11 (Valor médio de R$ 7.000). 

 

530 pessoas beneficiadas 231 idosos 299 com deficiência 

5.850 famílias atendidas no município em 2016 

3.688 famílias eram atendidas em 2010 

838 famílias extremamente pobres foram identificadas no processo de busca ativa, incluídas no Cadastro 

Único e passaram a receber o Bolsa Família. Esta iniciativa do Brasil Sem Miséria iniciou em 2011. 



 
 

SAÚDE  

Farmácias Populares: 6 farmácias atendem a população de Cajamar. Em 2010 não havia 

nenhuma no Município. 

Recursos para Saúde (O Governo Federal transfere, mensalmente, por meio do Fundo Nacional 

de Saúde, recursos aos fundos municipais para apoiar as ações e os serviços de saúde prestados 

à população). 

R$ 3.135.695 foram transferidos em 2016 (parcial até 02/2016) 

R$ 15.288.719 foram transferidos em 2015 

R$ 9.193.387 foram transferidos em 2010 

 

Programa Saúde Não tem Preço (O programa oferece, gratuitamente, medicamentos para o 

tratamento da hipertensão, diabetes e asma, na rede "Aqui Tem Farmácia Popular”. Foi lançado 

em 2011). 

5.683 diabéticos 

1.160 hipertensos 

1.904 hipertensos e diabéticos 

885 pessoas foram beneficiadas com medicamentos gratuitos para asma desde 2012. 

8.747 pessoas beneficiadas com medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes 

desde 2011. 

 

Medicamentos com desconto (O programa garante descontos de até 90% na compra de 

medicamentos para tratamento de diversas doenças, como rinite, mal de Parkinson, 

osteoporose, glaucoma e também contraceptivos e fraldas geriátricas, na rede "Aqui Tem 

Farmácia Popular"). 

4.831 pessoas foram beneficiadas com medicamentos com desconto desde 2011. 

 

Postos de Saúde (Os postos de saúde são a porta de entrada preferencial do SUS. Ao fortalecer 

a atenção básica, na qual os pacientes resolvem até 80% de seus problemas de saúde, a 

construção e reforma da rede de postos de saúde diminuem a demanda sobre as UPAs e os 

hospitais). 



 
 

1 novo Posto de Saúde (10 postos de saúde em funcionamento no município. Eram 9 funcionando em 

2010). 

5 Projetos para construção de novos postos de 

saúde foram aprovados a partir de 2011. 

5 postos de saúde com reforma concluída. 

R$ 582.101 em investimento do governo federal 

5 Projetos para reforma de postos de saúde 

existentes foram aprovados a partir de 2011. 

1 novos Postos de Saúde construído. 

R$ 2.187.000 em investimento do governo federal. 

 

UPA (As Unidades de Pronto Atendimento – UPA funcionam 24 horas e podem resolver até 97% 

das urgências e emergências, evitando a ida ao hospital). 

1 UPA funcionando em Cajamar, com custeio federal anual de R$ 1.200.000. 

 

Saúde da Família (O programa garante o acompanhamento e o atendimento nas proximidades 

ou no domicílio das pessoas, humanizando as práticas de saúde). 

11 Equipes de saúde da família atuam no município. 53,67 % é a população potencialmente coberta 

10 equipes atuavam em 2010. 

 

Brasil Sorridente (O programa reúne ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde 

bucal, ampliando o acesso dos brasileiros ao tratamento odontológico gratuito de qualidade). 

9 equipes de saúde bucal atuam no município. Eram 6 em 2010 

 

EDUCAÇÃO 

Ciência sem Fronteiras (Lançado em 2011, proporciona a estudantes de graduação e pós-

graduação, nas áreas de engenharia, tecnologia, inovação, saúde e meio ambiente, a 

oportunidade de estudar nas melhores universidades do mundo, trazendo novas experiências 

que podem resultar em mais avanços para a ciência e a inovação no Brasil). 

3 alunos atendidos (Capes + CNPQ) 3 bolsas concluídos 

 

Prouni (Com o ProUni – Programa Universidade para Todos, estudantes de baixa renda têm a 

oportunidade de cursar uma universidade particular com bolsa de estudo integral ou parcial, 

democratizando o acesso ao ensino superior). 



 
 

91 beneficiados pelo programa 
26 alunos utilizando as bolsas. 

26 bolsistas concluíram o curso. 

 

Fies ((O Fundo de Financiamento Estudantil) garante crédito subsidiado para financiar cursos 

superiores em universidades privadas bem avaliadas pelo MEC (nota acima de 3)). 

19 alunos beneficiados a partir de 2010 no Novo 

Fies. 

117 alunos beneficiados até 2009. 

 

Sisu (O Sistema de Seleção Unificada democratiza, de forma ágil, eficaz e segura, o acesso às 

Universidades Federais nas vagas de ampla concorrência, nas políticas afirmativas de cada IES e 

na Lei de Cotas. A seleção é feita pelo desempenho do estudante no ENEM). 

604 inscrições realizadas. 0 vagas ofertadas no município. 

 

Enem (O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM é a porta de entrada para as oportunidades 

de formação superior em uma Universidade Federal ou nas instituições particulares, neste caso 

com bolsas do Prouni ou financiamento do Fies). 

2.447 inscrições realizadas em Cajamar 

 

Matrículas no Ensino Superior (A cada ano, mais brasileiros têm acesso à formação superior nas 

universidades públicas e nas universidades privadas, nestas últimas facilitado por iniciativas 

como o Prouni e o FIES). 

190 matrículas em 2014 477 matrículas em 2010 

 

Caminho da Escola (O Governo Federal ajuda a renovar e ampliar a frota de veículos de 

transporte escolar para garantir a locomoção dos estudantes com segurança, especialmente nas 

zonas rurais). 

1 Ônibus adquirido. 1 Urbano acessível. 

 



 
 

Creches e Pré-escolas (O Governo Federal garante recursos para que as prefeituras construam 

creches e pré-escolas, ampliando o acesso de crianças até 5 anos à Educação Infantil). 

1 Projetos para construção de creche foram 

aprovados para Cajamar. 

R$ 1.454.936 em investimento do governo federal. 

 

Mais Educação (O ensino em tempo integral reforça o aprendizado ao oferecer, no contraturno 

escolar, aulas adicionais de português e matemática, práticas esportivas e atividades 

relacionadas à arte). 

Alimentação Escolar – PNAE (Por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

o Governo Federal garante recursos para a merenda escolar e ações de educação alimentar e 

nutricional nas escolas públicas, contribuindo para o adequado desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças). 

 

Centro de Artes e Esportes Unificados (Os centros funcionam em áreas de alta vulnerabilidade 

social, integrando em um mesmo espaço programas e ações culturais, práticas desportivas e de 

lazer, formação e qualificação, inclusão digital, serviços socioassistenciais e políticas de 

prevenção à violência. Foi lançado em 2011). 

1 projetos de construção de centros contratados 

com a prefeitura. 

R$ 2.020.000 em investimento federal. 

 

EMPREGO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Supersimples (O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e simplificado para Micro 

e Pequenas Empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs), que garante, cada vez 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Escolas 

participantes 

0 2 2 3 2 

Valores 0 R$ 59.944 R$ 25.574 R$ 110.415 R$ 36.015 

40 escolas públicas participam do programa em 

Cajamar. 

17.578 alunos estão matriculados nas escolas 

beneficiadas. 

R$ 1.002.880 foram repassados para as escolas em 

2015. 



 
 

mais, segurança e menos burocracia aos pequenos empresários. Em 2015 o Supersimples foi 

universalizado e empresas de todos os setores passaram a se beneficiar dele). 

4.390 Empresas no Supersimples. Eram 1.430 em 

2010. 

2.487 Microempreendedores individuais. 

 

Trabalho (O emprego formal garante proteção trabalhista e previdenciária). 

40.739 Postos de trabalho formal no município 

 

Financiamentos Produtivos BNDES (BNDES garante financiamento em condições adequadas a 

todos os segmentos da economia, contribuindo para o desenvolvimento do País). 

R$ 430.281.144 contratados entre 2011 e 2015. 

R$ 8.830.861 em 2015 

R$ 52.840.435 em 2014 

R$ 113.600.565 em 2013 

R$ 129.451.192 em 2012 

R$ 129.451.192 em 2012 

 

Programa Nacional de Banda Larga (Ampliar o acesso à internet de banda larga é garantir aos 

brasileiros mais informação, novas oportunidades de formação profissional e mais acesso a 

serviços públicos). 

O município conta com internet popular e conta com cobertura 3G 

11.347 acessos de internet fixa. Eram 905 acessos em 2010. 

 

TV por Assinatura (TV por assinatura: acesso à programação diferenciada e mais informação). 

12.161 assinantes de TV por assinatura. 

 

Rádio Comunitária (A autorização de serviços de radiodifusão comunitária garante a pluralidade 

e democratiza o acesso à informação e facilita a produção cultural). 

2 autorizações para funcionamento de rádios comunitárias. 

 



 
 

Minha Casa Minha Vida (Lançado em 2009, o Minha Casa Minha Vida (MCMV) é o maior 

programa habitacional da história do Brasil e já realizou o sonho da casa própria para milhões 

de famílias brasileiras).  

6.832 Unidades foram contratadas. 4.428 unidades foram construídas 

3.223 unidades foram entregues 

100 % das unidades contratadas foram para imóveis na área urbana 

R$ 705.863.127 

De investimentos do Governo 

Federal contratados 

100 % das unidades contratadas foram para 

imóveis na área urbana 

R$ 86.852.071 em subsídios 

 

Diretrizes e Metas 

Educação 

 Ampliar o atendimento em Educação Infantil, por meio do aumento de vagas em 

creches, para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses e o atendimento às crianças de 4 a 5 

anos; 

 Construção de um Centro de Educação Unificado (CEU) reunindo escolas (EMEI e EMEF), 

e equipamentos culturais e esportivos, como teatro, biblioteca, telecentro, parquinhos, 

quadras esportivas, piscina e centro de convivência para a comunidade; 

 Implementar ações com vistas à superação da violência nas escolas, através da cultura 

da paz e a mediação de conflitos, com a criação da função de Professor Mediador 

Comunitário; 

 Ampliar a oferta de programas de escolarização de jovens, adultos e idosos, o 

atendimento no período noturno e utilizando espaços ociosos no período diurno.  

 Combater o analfabetismo, qualificando o Movimento de Alfabetização de Adultos 

(MOVA); 

 Garantir infraestrutura adequada e com acessibilidade, em todas as unidades 

escolares, revendo a situação dos prédios alugados e sem espaços adequados; 

 Reduzir a quantidade de alunos em salas de aulas superlotadas; 

 Defender a administração direta da Educação, revendo os contratos firmados com o 

Terceiro Setor; 



 
 

 Criar um programa de modernização e informatização das unidades escolares, para uso 

administrativo e pedagógico, com aulas de informática para alunos desde a Educação 

Infantil; 

 Garantir o transporte escolar de qualidade, nas zonas urbana e rural com monitores 

capacitados para a função; 

 Garantir alimentação escolar de qualidade, adquirindo os produtos preferencialmente, 

da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações; 

 Adotar projetos de recuperação e reforço nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências para os alunos em situação de defasagem de aprendizado; 

 Equipar as unidades escolares com laboratório de Ciências; 

 Incluir, no currículo da rede de ensino, em conformidade com as Leis n° 10.639/2013 e 

11.648/2008, conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileiras e indígenas; 

 Fomentar e apoiar, a criação de Cursinhos Pré-Vestibular para Jovens e Adultos, com 

prioridade aos jovens negros e de baixa renda; 

 Garantir a alfabetização de todas as crianças até o 2° ano do ensino fundamental; 

 Introduzir no currículo escolar as disciplinas de Filosofia e Sociologia, para estimular o 

desenvolvimento do pensamento crítico sobre a sociedade em que vive; 

 Inserir o estudo da Língua Inglesa, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental; 

 Estimular e garantir a organização dos estudantes, através do Grêmio Estudantil; 

 Fortalecer ações voltadas à Educação Especial; 

 Realizar, de acordo com as necessidades, concursos públicos e processos seletivos para 

contratação de funcionários e professores; 

 Criar um Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, como espaço de 

elaboração, orientação e desenvolvimento de formação continuada para toda a rede 

municipal; 

 Reavaliar, em conjunto com os profissionais da área educacional do município, o Plano 

de Carreiras, Cargos e Vencimentos Geral e do Magistério. 

 

Saúde 

 Garantir e fortalecer a participação dos funcionários e da população na gestão de 

saúde, por meio dos Conselho Municipal de Saúde, Conselhos Gestores e Conferências 

Municipais de Saúde; 



 
 

 Rever os contratos dos serviços de saúde por meio de avaliação da qualidade ofertada 

para a população no Hospital Regional e demais parcerias conveniadas; 

 Avaliar e rever o contrato existente do Convênio Médico, oferecido aos funcionários 

públicos; 

 Implantar a Política Nacional de Humanização (PNH – Humaniza SUS) entre gestores, 

trabalhadores e usuários tomando como base as iniciativas já existentes; 

 Reorganizar a gestão e a logística de distribuição de medicamentos nos postos de 

saúde; 

 Priorizar a prevenção (Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família); 

 Ampliar as equipes responsáveis pelo atendimento da saúde bucal; 

 Proporcionar as condições adequadas para a atuação da Vigilância em Saúde (Vigilância 

Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental); 

 Avaliar a necessidade de reformar e construir novas Unidades de Saúde, com base em 

demanda previamente identificada, especialmente onde há novos núcleos 

habitacionais; 

 Implantar o Serviço de Atenção Domiciliar em Cajamar para atender os usuários com 

necessidades especiais, locomoção restrita, pacientes oncológicos e idosos; 

 Ampliar a Rede de Especialidades no município, buscando parcerias com o Governo 

Estadual; 

 Implantar um Centro Especializado em Saúde da Mulher; 

 Criar o Ambulatório LGBTQAI+ com equipes multidisciplinares;  

 Criar o Centro de Referência de Álcool e Drogas; 

 Instituir o Programa Municipal de Combate às Drogas e à Drogadição;  

 Garantir diálogo, com gestões junto aos demais municípios, para estabelecimento de 

um consórcio regional, visando a viabilização do Samu regional; 

 Equipar mais leitos de UTI, previstos na Rede de Urgência e Emergência, com custeio 

garantido pelo Ministério da Saúde; 

 Garantir transporte e auxílio refeição para os usuários que necessitem de tratamento 

especializado não oferecido pelo município. 

 

 

 



 
 

Habitação 

 

 Implementar efetivamente o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), por 

meio de um diagnóstico sobre a realidade habitacional da cidade; 

 Criar o Cadastro Habitacional do município com base georreferenciada a fim de 

consolidar informações de diversas secretarias e disponibilizar para os munícipes via site 

institucional, como um instrumento de planejamento e gestão; 

 Combater o déficit habitacional, por meio de programas de produção e acesso à 

moradia; 

 Promover a capacitação e qualificação técnica das equipes responsáveis pela 

implementação e gestão das políticas urbanas, de habitação, infraestrutura, meio 

ambiente e saneamento, como mecanismo de incremento dos programas, projetos e 

ações de política urbana e habitacional sob responsabilidade da prefeitura; 

 Garantir nos critérios de seleção aos programas sociais da Prefeitura, em especial de 

habitação e geração de trabalho e renda, a prioridade para mulheres chefes de família 

e as vítimas de violência doméstica; 

 Garantir recursos destinados ao Fundo Municipal de Habitação por meio da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 

 Buscar parcerias com os governos estadual e federal, visando a implantação de 

programas municipais na área de habitação; 

 Efetivar o Programa de Regularização de Domicílios desde que as áreas não 

comprometam a integridade física e do meio-ambiente. 

  

Meio Ambiente e Saneamento Básico 

 Instituir e consolidar a cultura de respeito e preservação ao Meio Ambiente, a partir de 

ações da prefeitura, visando a manutenção de sua diversidade em todo território; 

 Revisar o Plano de Gestão e de Educação Ambiental do município em consonância com 

o sistema de saneamento básico; 

 Negociar junto à Sabesp a implantação de sistemas de coleta e de tratamento de 

recursos hídricos e esgoto sanitário de todo município, reduzindo a poluição dos rios; 

 Garantir a oferta de Saneamento Básico nas áreas que não possuem; 

 Instituir sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos abrangendo todo o município; 



 
 

 Incentivar a criação de cooperativas para a gestão do sistema de coleta seletiva, 

garantindo a inclusão social desses trabalhadores; 

 Criar o Fórum Municipal para Gestão de Resíduos Sólidos, Hídricos e Sanitários, 

envolvendo todas as ações relacionadas aos resíduos, desde a geração até o tratamento 

final, com diferentes modelos de gestão; 

 Definir políticas de combate à poluição atmosférica, a partir do fortalecimento do 

diálogo e estabelecimento de parcerias com os setores mais poluentes, criando metas 

de redução de emissão, por meio de soluções inovadoras; 

 Buscar o estabelecimento de parcerias e convênios, visando gerir o Parque Natural 

Municipal de Cajamar, no bairro Ponunduva, para que o espaço tenha condições de 

proporcionar atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer à população; 

 Criar programas preventivos contra enchentes, inundações, queimadas e 

desmoronamentos; 

 Fortalecer a Defesa Civil para a plena execução dos seus trabalhos de prevenção, 

monitoramento e intervenção em situações de risco. 

 

Desenvolvimento Econômico Sustentável 

 Criar um ambiente de fomento à atividade econômica, por meio de incentivos fiscais, 

econômicos, financeiros e de gestão; 

 Ampliar as parcerias com órgãos de fomento, visando facilitar o acesso ao crédito e 

mercados para micro, pequenas e médias empresas; 

 Criar um cadastro informatizado de prestadores de serviços, empreendedores e 

microempresários locais, incentivando a regularização desses profissionais e 

fortalecendo a divulgação dessa rede; 

 Criar política de combate ao desemprego e de qualificação profissional, associada à 

geração de trabalho e renda para desempregados; 

 Estabelecer percentual obrigatório de contratação de mão de obra local e oriunda de 

programas e políticas públicas de qualificação profissional, por empresas vencedoras de 

certames licitatórios no âmbito da administração municipal; 

 Promover diálogo com representantes do centro comercial de Cajamar, em especial do 

comércio central e corredores comerciais nos bairros, com o objetivo de implementar a 

recuperação e modernização das atividades do setor. 



 
 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

 Desenvolver mecanismos de apoio e incentivos à agricultura familiar e cooperativas; 

 Apoiar as feiras dos produtores rurais, com suporte e acompanhamento técnico e de 

gestão e estímulo à realização de eventos e manifestações artísticas e culturais rurais; 

 Fomentar a agricultura orgânica e agroecológica, urbana e rural, e incentivar a 

integração campo-cidade em projetos produtivos nas escolas; 

 Implementar tecnologias sociais (cisternas) para captação de água da chuva, destinada 

ao consumo humano e à produção de alimentos em áreas rurais do município; 

 Criar o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, articulando a 

demanda à produção local; 

 Fortalecer as cooperativas e associações de produtores, como espaços de organização 

social e de estímulo à melhoria da gestão da produção das famílias agricultoras; 

 Desenvolver programas de incentivos ao pequeno e médio produtor rural, visando a 

obtenção de novas fontes de renda, a partir da produção de bens de alto valor agregado, 

como, por exemplo, plantas medicinais para produção de óleos essenciais. 

 

Gestão pública e eficiente, com foco no cidadão 

 Prover o uso das tecnologias de informação e de comunicação, visando garantir modelos 

de gestão eficazes e democráticos, para o acesso aos serviços públicos; 

 Rever todos os contratos de locação firmados com a Prefeitura; avaliando sua 

viabilidade através dos custos ao cofre público; 

 Implantar um eficiente programa de saneamento e recuperação das finanças públicas, 

revendo e avaliando, detalhadamente, todos os fatores de endividamento da Prefeitura, 

a estrutura administrativa e os contratos de gestão e modernizando a capacidade de 

arrecadação; 

 Rever a organização administrativa das subprefeituras, de forma a garantir que estejam 

situadas em localidades com maior densidade demográfica e com maior raio de 

distância do atendimento central, garantindo o dia do despacho do Prefeito nesse local; 

 Fortalecer as ações administrativas e de recursos humanos, garantindo a eficiência e 

efetividade no atendimento à população; 

 Buscar convênios e demais fontes de recursos para pavimentar as vias públicas. 



 
 

Gestão Democrática com Participação Popular 

 Retomar e fortalecer os espaços de discussão e deliberação, possibilitando que os 

diversos conselhos, comitês e conferências municipais tenham representatividade e 

legitimidade nas decisões sobre implementação de políticas públicas; 

 Retomar e fortalecer o diálogo com a sociedade por meio de reuniões do Orçamento 

Participativo; 

 Implantar o Conselho da Cidade, instrumento de diálogo entre a administração 

municipal e a sociedade, integrado por representantes dos movimentos sociais, 

entidades de classe, empresários, cientistas e pesquisadores, artistas e lideranças 

religiosa, com a finalidade de assessorar a prefeita na implementação do 

desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável do município. 

 

Transparência e Controle Social 

 Garantir, em conformidade com a lei, transparência na Gestão Pública, não limitada à 

área fiscal-financeira, mas também em relação a informações sobre as formas de 

organização do governo, seus procedimentos, programas e planos de governo, serviços, 

metas e resultados, contratos e seus aditivos, processos licitatórios e valores previstos 

e executados; 

 Implementar e garantir o pleno funcionamento da Ouvidoria Municipal, ativa e 

integrada, com encaminhamento e acompanhamento de protocolos para todos os 

setores dos serviços públicos diretos à população, visando agilizar o atendimento e a 

solução de problemas e servindo de apoio aos mecanismos de controle social da gestão. 

 

Planejamento Urbano 

 Criar equipes multidisciplinares para adequar o planejamento da cidade, considerando 

o curto, médio e longo prazos; 

 Revisar o Plano Diretor priorizando o diálogo com a população, por meio de consultas 

públicas que envolvam todos os setores da sociedade. 

 

 

 



 
 

Mobilidade Urbana 

 Abrir diálogo com a AutoBan para criar a possibilidade de isenção no pedágio do Km 26 

da Anhanguera para moradores do Município de Cajamar; 

 Criar um Terminal Municipal de Transporte Rodoviário, ampliando a oferta de ônibus 

municipal e intermunicipal de acordo a demanda, para que atenda os bairros mais 

afastados; 

 Implementar um Sistema de Integração de Ônibus; 

 Realizar obras para aliviar o trânsito da Avenida Tenente Marques, no Pontilhão de 

Jordanésia e, estudar a ampliação de vias de acesso no município, principalmente, aos 

bairros São Benedito e Km 43 em parceria com o Governo do Estado; 

 Reavaliar os contratos com as Empresas de Transporte Público, visando renovação das 

frotas de veículos e melhorias no atendimento ao povo cajamarense;  

 Criar um projeto voltado aos motociclistas que prevê a demarcação de uma área 

reservada nos cruzamentos dos semáforos; 

 Garantir abrigos iluminados, cestos de lixo e acessibilidade nos pontos de ônibus; 

 Realizar campanhas educativas sobre Segurança no Trânsito. 

 

Turismo 

 Estimular e incentivar o Turismo de Negócios e Eventos, o Turismo Cultural e de Lazer, 

Gastronômico e o Turismo Rural; 

 Buscar parcerias e investir no Parque Natural Municipal de Cajamar, como meio de 

exploração ao turismo ecológico e sustentável; 

 Elaborar um calendário oficial de eventos na cidade, em parceria com entidades e 

associações, com foco na promoção da história e cultura da cidade; 

 Realizar pesquisas e diagnósticos, para mapear os aspectos da história, da cultura e do 

meio ambiente de Cajamar, incluindo a identificação de patrimônios históricos, 

manifestações culturais e espaços eco turísticos. 

 

Assistência Social 

 Instituir o Cartão Cajamar como benefício para famílias de baixa renda mediante 

acompanhamento da Assistência Social, Saúde e Educação após aprovação de dotação 

orçamentária; 



 
 

 Encaminhar o Projeto de Lei do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) à Câmara 

Municipal; 

 Formar equipes de referência nos CRAS, de preferência multidisciplinares; 

 Implementar conselhos gestores nos CRAS, com autonomia dos profissionais, para 

planejar o atendimento local e a articulação com outras políticas sociais e a comunidade; 

 Implementar uma política sistemática de combate à pobreza, integrada com as demais 

políticas públicas, por meio do acompanhamento de famílias e indivíduos; 

 Implementar espaços de convivência para pessoas beneficiárias dos serviços sociais e 

outros grupos considerados vulneráveis, de forma articulada com ações de prevenção e 

cuidados de saúde, políticas culturais e de lazer, em parceria com escolas e entidades 

sociais; 

 Implementar a Vigilância Socioassistencial no município, com o objetivo de mapear as 

situações de vulnerabilidade e de violação de direitos;  

 Promover busca ativa para a inclusão das famílias e indivíduos nas Políticas Públicas, 

fazendo revisão periódica desse cadastro; 

 Promover a melhoria de condições de trabalho e iniciativas de valorização dos 

profissionais do Sistema Único de Assistência Social; 

 Propor, por meio dos consórcios regionais, a ampliação do financiamento estadual com 

o objetivo de promover a melhoria do atendimento, em todas as áreas da Assistência 

Social e favorecer a implantação ou ampliação de serviços regionalizados. 

 

Cultura 

 Criar o Sistema Municipal de Cultura, em consonância com o art. 216-A da Constituição 

Federal; 

 Fortalecer a articulação de ações entre Cultura e Educação, na perspectiva da educação 

integral; 

 Desenvolver ações integradas com os setores e órgãos competentes, para a execução 

de projetos de arte-educação, com prioridade às escolas públicas, como forma de 

incentivar o conhecimento do patrimônio arqueológico, histórico, artístico e da 

formação local, regional e nacional; 

 Fomentar iniciativas de informatização integrando em rede os setores e agentes de 

cultura, visando à garantia do acesso do público à informação; 



 
 

 Usar e apoiar mídias sociais e outros meios de comunicação, para divulgar informes 

sobre atividades culturais e projetos de formação cultural; 

 Elaborar uma agenda cultural, com atividades públicas e gratuitas, amplamente 

divulgada, envolvendo suas diferentes manifestações (cinema, danças, artes plásticas, 

teatro, pintura, folclore, música); 

 Ocupar e valorizar espaços públicos, temporariamente ociosos, com ações culturais 

para a população considerando as diferenças etárias; 

 Promover cursos de elaboração e gestão de projetos culturais para os grupos juvenis 

formais e informais, e propiciar assessoria para elaboração desses projetos; 

 Garantir a diversidade das expressões culturais, assegurando o direito dos diferentes 

segmentos sociais em relação a gênero, raça/etnia, religião e outros; 

 Implementar o Programa das Oficinas Culturais nos Bairros, com oferta de diversas 

linguagens artísticas; 

 Envidar esforços para implementar o Programa de Amparo à Cultura, como mecanismo 

de fomento aos artistas e à produção local; 

 Valorizar e dar visibilidade às referências culturais, históricas e artísticas da cidade 

(monumentos, praças, edificações, dentre outras); 

 Estimular a elaboração de uma Política Municipal do Livro e da Leitura, com a 

implementação de projetos de salas populares de leitura, bibliotecas itinerantes, feiras 

de livro e outros, possibilitando o acesso à leitura para todas as faixas etárias; 

 Preservar os bens culturais e promover o conhecimento do patrimônio arquitetônico, 

histórico, documental, cultural e ambiental do município. 

 

Esportes 

 Realizar a Conferência Municipal para elaboração do Plano Municipal de Esportes, de 

caráter decenal; 

 Realizar a construção de piscinas nos ginásios de esportes dos bairros para a realização 

de atividades esportivas e de saúde; 

 Incentivar o desenvolvimento do esporte estudantil, por meio de incentivos à realização 

de campeonatos escolares; 

 Propiciar formação e capacitação aos profissionais da Diretoria de Esporte, enquanto 

agentes da cultura esportiva; 

 Promover a valorização dos profissionais do esporte; 



 
 

 Articular as políticas e programas intersetoriais para jovens, de modo especial aqueles 

em situação de vulnerabilidade, visando a formação da cidadania, a promoção da saúde 

e a qualidade de vida; 

 Fortalecer a articulação entre as ações de esporte e de educação, na perspectiva do 

desenvolvimento integral dos indivíduos e da sua formação enquanto cidadão; 

 Promover o esporte como atividade de valorização da equidade e da diversidade, sem 

discriminação, sem estereótipos e sem preconceito de gênero, raça/etnia, cultura, 

origem, idade, orientação sexual, religião, deficiências e condição social ou econômica. 

 

Lazer 

 Recuperar praças e espaços públicos, incentivando a ocupação do espaço público e 

favorecendo a circulação de pessoas e as oportunidades de lazer e convivência social; 

 Ampliar a oferta de opções de lazer no município, com participação da comunidade na 

construção de alternativas; 

 Estimular a realização de feiras de vendas de produtos de pequenos artesãos; 

 Promover eventos, em sintonia com os propósitos de desenvolvimento social, cultural 

e econômico da cidade. 

 

Segurança Pública 

 Garantir a efetivação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Guarda Civil Municipal 

(GCM) de Cajamar 

 Promover ações com o objetivo de incentivar o fortalecimento dos laços comunitários 

e de vizinhança para aumentar as redes informais de segurança; 

 Preparar a GCM para ser um agente de promoção da segurança e garantia dos direitos 

de cidadania, ampliando seu efetivo; 

 Ampliar postos da GCM nos diversos bairros do Município, facilitando o contato com 

seus moradores; 

 Garantir o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Segurança e dos Conselhos 

Comunitários de Segurança do Cidadão; 

 Fortalecer as políticas públicas de prevenção da violência, focadas no indivíduo, na 

família, na escola e na comunidade, principalmente nas regiões de alta vulnerabilidade 

social; 



 
 

 Apoiar medidas de ressocialização de pessoas em privação de liberdade, com programas 

de formação e capacitação profissional, mediante parcerias com o Governo do Estado, 

organizações não-governamentais e entidades sociais;  

 Instituir, com participação da sociedade, um programa para segurança nos espaços 

públicos; 

 Efetivar trabalho integrado e cooperativo com o Governo do Estado, na prevenção da 

criminalidade e no estabelecimento de uma concepção de segurança, com respeito aos 

direitos de cidadania. 

 

Mulheres 

 Promover a estruturação de uma rede de apoio e assistência integral às mulheres, 

articulando as áreas de educação, saúde, geração de emprego e renda, assistência 

social, habitação, justiça e cidadania; 

 Elaborar, de forma amplamente participativa, o Plano Municipal de Políticas Para as 

Mulheres; 

 Instituir o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, como espaço de 

definição das políticas de garantia de direitos das mulheres de Cajamar; 

 Implementar um Centro de Defesa e Convivência da Mulher, serviço de prevenção e 

atendimento às mulheres vítimas de violência previstos no atual Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher por meio de parcerias e/ou convênios; 

 Implantar uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em parceria com o 

Governo do Estado; 

 Promover e realizar campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e 

familiar contra a mulher, combate às desigualdades de gênero, à violência psicológica, 

sexual e física, para divulgar a Lei Maria da Penha - e os instrumentos de proteção aos 

direitos das mulheres; 

 Humanizar e acelerar o atendimento da mulher vítima de violência e parturiente. 

 Garantir nos critérios de seleção aos programas sociais da Prefeitura, em especial de 

Habitação e geração de trabalho e renda, a prioridade para mulheres chefes de família 

e às vítimas de violência doméstica; 

 Fortalecer os Programas de Saúde Integral da Mulher, com base no Plano Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher; 



 
 

 Desenvolver uma política de formação, capacitação e sensibilização dos servidores 

públicos, para garantir um atendimento respeitoso e competente, diante das 

necessidades específicas das mulheres, visando o respeito à diversidade social e 

combate a todas as formas de preconceito e discriminação; 

 Criar políticas de inserção da mulher no mercado de trabalho; 

 Promover cursos de formação política para as mulheres que ocupam espaços 

institucionais de representação nos diferentes conselhos municipais, a fim de fortalecer 

sua representatividade, em especial da mulher negra. 

 

Promoção da Igualdade Racial 

 Elaborar o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com vistas a 

implementação do Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei nº 12.288/2010; 

 Apoiar a realização de atividades em comemoração ao Dia Nacional da Consciência 

Negra; 

 Promover programas educativos, para o conjunto do funcionalismo público municipal, 

visando o entendimento das ações afirmativas proporcionadas à população negra, de 

modo a garantir sua plena execução; 

 Estabelecer o quesito cor/raça em todas as pesquisas e formulários; 

 Implementar programas especiais para prevenção de doenças prevalentes na população 

negra, como anemia falciforme, miomatose, hipertensão arterial, diabetes, lúpus, entre 

outras. 

 Implantar programas que busquem reduzir a mortalidade precoce da população negra, 

principalmente a mortalidade infantil, materna e de jovens, estas últimas associadas a 

homicídios; 

 Valorizar e apoiar a produção local da cultura negra; 

 Garantir ações e programas específicos de políticas públicas que contribuam com o 

empoderamento da população negra no mercado de trabalho; 

 Incentivar o empreendedorismo, com atenção especial à inclusão da juventude negra e 

com ênfase nas cooperativas de trabalho; 

 Promover políticas de qualificação e capacitação profissional, com recorte de raça, 

gênero e faixa etária para o mercado de trabalho; 

 Desenvolver programas que assegurem a igualdade de oportunidade e de tratamento 

nas políticas das novas tecnologias digitais, com recorte de gênero, raça e faixa etária; 



 
 

 Garantir o cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial que estabelece cotas para 

contratação de funcionários públicos efetivos; 

 Combater toda forma de intolerância com relação às religiões afro. 

 

Diversidade Sexual 

 Criar o Conselho Municipal da Diversidade Sexual; 

 Garantir espaços de participação dessa população na definição das políticas e 

programas; 

 Promover a capacitação permanente dos funcionários públicos de todas as áreas e, de 

modo especial, dos profissionais das áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública, 

para acolhimento e atendimento humanizado e respeitoso dos indivíduos LGBTQIA+; 

 Promover programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda 

voltados aos segmentos LGBTQIA+, para assegurar a igualdade de oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho; 

 Elaborar e implementar, de forma articulada com outros serviços de combate às 

desigualdades, o fluxo de atendimento às demandas da população LGBTQIA+, em 

especial as relacionadas à violência; 

 Assegurar o cumprimento da Lei estadual nº 10.948/2001 no âmbito do município; 

 Criar o Ambulatório de Saúde LGBTQIA+ com equipes multidisciplinares. 

 

População Idosa 

 Ampliar os espaços assistenciais, voltados para o atendimento da pessoa idosa, com 

profissionais especializados; 

 Ampliar as internações e visitas domiciliares para atendimento multiprofissional à 

pacientes idosos com mobilidade prejudicada; 

 Criar um Protocolo de Atendimento para agilizar, nos serviços de saúde, a atenção 

básica, especialidades e exames complementares às pessoas idosas; 

 Implantar um modelo de trabalho, nos diferentes serviços de atendimento direto da 

administração municipal, que garanta o tratamento humanizado, o acolhimento e os 

cuidados individualizados à pessoa idosa; 



 
 

 Inserir, nos processos educacionais e projetos de formação do funcionalismo público de 

todas as áreas, conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à 

valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito; 

 Fomentar a participação dos idosos em atividades e eventos culturais, esportivos e de 

lazer, bem como o acesso preferencial aos locais dos referidos eventos. 

 

Juventude 

 Criar o Conselho Municipal de Juventude, como um espaço de definição de políticas 

direcionadas à garantia de direitos da juventude de Cajamar; 

 Elaborar, de forma participativa, o Plano Municipal de Juventude, com diretrizes para 

as diversas políticas públicas, ações e programas governamentais, em particular para a 

juventude rural e especialmente dos assentamentos da reforma agrária, agricultura 

familiar e bairros rurais; 

 Propiciar a representação da juventude nos diversos Conselhos Municipais; 

 Criar oportunidades de criação e inclusão digital para os jovens; 

 Envidar esforços, por meio da articulação de políticas públicas e do estabelecimento de 

parcerias, para o enfrentamento dos índices de violência, alcoolismo, drogadição e 

mortalidade de jovens, em especial da juventude negra; 

 Implementar uma Política Municipal de Saúde, capacitando os profissionais da saúde 

para o atendimento específico da juventude, com foco em ações preventivas e de 

cuidados às suas necessidades; 

 Implantar um Centro da Juventude em Cajamar; 

 Implementar o Plano de Qualificação Profissional e de Empreendedorismo para a 

juventude, bem como favorecer e ampliar as condições de acesso ao ensino superior e 

à educação profissional e tecnológica; 

 Melhorar a qualidade do trabalho juvenil, por meio da ampliação da fiscalização sobre 

a Lei do Aprendiz e propor leis municipais de estímulo à contratação de jovens pelas 

empresas, com carga horária reduzida para permitir a conciliação com os estudos; 

 Criar um programa voltado à concessão de bolsas de estágio para estudantes 

matriculados no ensino médio, técnico ou profissionalizante; 

 Apoiar a autonomia da organização estudantil nos grêmios estudantis, com eleições, 

garantindo espaços para a avaliação da unidade escolar e a construção de propostas e 

campanhas; 



 
 

 Implementar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das 

práticas pedagógicas na rede municipal, inclusive com a utilização de recursos 

educacionais que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 

estudantes, em consonância com os Planos Nacional e Municipal de Educação; 

 Estimular a ocupação de espaços de socialização nos bairros pela juventude; 

 Fomentar a criação de cursinhos pré-vestibulares gratuitos; 

 Garantir transporte universitário aos jovens, que se deslocam para outros municípios; 

 Promover programas, projetos, ações e eventos para a juventude que tenham como 

temática o meio ambiente e a economia solidária. 

 

Pessoa com deficiência 

 Fortalecer e garantir o atendimento na APAE; 

 Fomentar os programas esportivos e culturais para pessoas com deficiência; 

 Garantir as bolsas de estudo para pessoa com deficiência intelectual; 

 Ampliar o acesso de estudantes com deficiência ao Sistema Municipal de Educação; 

 Efetivar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, contemplando a 

identificação e prevenção de deficiências, os serviços de habilitação e reabilitação, bem 

como o atendimento às pessoas com autismo e síndrome de Down; 

 Promover campanhas de conscientização contra o preconceito e discriminação a 

pessoas com deficiência; 

 Promover parcerias com as entidades e associações de pessoas com deficiência, para 

oferta de qualificação profissional; 

 Proporcionar recursos de acessibilidade para o uso de pessoas com deficiência e ou com 

mobilidade reduzida nos espaços públicos; 

 Cumprir a legislação de acessibilidade relativa ao transporte público e à mobilidade 

urbana. 

 

Criança e Adolescente 

 Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, 

como espaço de elaboração de políticas públicas para crianças e adolescentes de 

Cajamar; 



 
 

 Implementar políticas públicas de forma integrada, visando a redução da gravidez na 

adolescência; 

 Fortalecer a atuação dos Conselhos Tutelares, proporcionando formação continuada e 

estrutura de trabalho adequada à atividade dos conselheiros; 

 Apoiar os Conselhos Tutelares na defesa dos direitos e na garantia de proteção às 

crianças e adolescentes; 

 Disponibilizar serviços de proteção, prevenção, atendimento e apoio às crianças e 

adolescentes vítimas de violência doméstica, abusos e exploração; 

 Implementar oficinas de cultura e de esporte nos espaços dedicados a crianças e 

adolescentes; 

 Fortalecer e ampliar a participação de crianças e adolescentes nas Conferências de 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes. 


