
PLANO
DE GOVERNO 

SOMOS TODOS CAJAMAR



Nossa Cidade, Nossa Casa
• A povoação de Água Fria, como Distrito de Santana do Parnaíba, surgiu em novembro de 1938, em região 

montanhosa, cortada pelo rio Juqueri.

• A rodovia Anhanguera que corta a região, ligando os Distritos de Jordanésia e Polvilho, constitui um importante 
fator de povoamento do Município, bem como o elo de ligação entre os núcleos e que manteve a unidade 
territorial nos movimentos pró-emancipação administrativa.

• Não fora essa autoestrada e o viaduto do km 38, o Distrito de Jordanésia teria sido anexado ao vizinho 
Município de Jundiaí e consequentemente Cajamar não teria condições de expansão territorial e estrutura 
econômica de tornar-se autônoma.

• Cajamar, cujo o nome deriva de “cai-a-mar”. Significando literalmente “fruto colorido e manchado”, 
relacionando-se também com “cajá”, fruto do cajazeiro.

• Elevado à categoria de município com a denominação de Cajamar, por Lei Estadual 5285, de 18 de fevereiro 
de 1959, desmembrado do Município de Santana de Parnaíba, com sede no Distrito de Cajamar. Constituído do 
Distrito Sede. Sua instalação verificou-se no dia 01 de janeiro de 1960.



• Quando cheguei, Cajamar era uma cidade tranquila e bela, cheia de verde. Mas a criação que meus pais me deram, me fez aprender muito cedo a 
importância do trabalho e dos estudos. 

Ensinaram-me que educação vem do berço e deste aprendi valores que carrego até hoje, como coragem, honestidade e dignidade. Coragem para 
enfrentar os desafios que a vida nos coloca, sempre de forma honesta e digna. 

• Aprendi também que o trabalho dignifica o homem. Quanto a isso, via dentro de casa e nos meus vizinhos de bairro, o exemplo a ser seguido. Por isso eu 
estudei e trabalhei desde muito cedo, jamais me importava com o tipo de trabalho a desempenhar, desde que não ferisse os meus valores e princípios. 
Fui vendedora em ótica, trabalhei fazendo promoções em eventos , ate abrir meu primeiro negocio eu sempre busquei ganhar meu sustento ou ao menos 
para diminuir o fardo de meus pais.

• Como cidadã e empresaria sempre busco melhorias para nosso município, através de ações sociais buscando soluções necessárias para inúmeros 
problemas que afligem nossa população. Hoje eu sei dos problemas com a segurança pública, que envolvem a saúde, a educação, a geração de emprego 
e renda que efetivamente melhorem a vida do nosso povo, saneamento básico adequado em vários locais, com a iluminação pública precária em diversos 
cantos da cidade, o aumento da criminalidade, entre outros tantos, que sinto na pele como morador e ouço falar nas conversas que tenho tido diretamente 
com as pessoas de Cajamar. 

• Por isso, acredito que é chegado o momento de CAJAMAR RENOVAR  e crescer de forma ordenada . Temos tudo o que precisamos para termos uma 
cidade segura, que volte a gerar empregos e que possibilite uma melhor saúde e qualidade de vida para todos os cajamarenses, de todos os bairros e 
distritos. 

• Nós, cidadãos de bem de Cajamar, acreditamos num futuro muito melhor, onde todos poderão voltar a sentir orgulho de nossa terra. Lembro com 
saudades da época que podíamos sair as ruas sem nos sentirmos inseguros, , conversar nas calçadas até tarde da noite, sentar debaixo de uma árvore 
para aproveitar a sombra em uma praça da cidade e tantas outras coisas maravilhosas que hoje não podemos mais. 

• É por esta razão que convido você a fortalecer comigo o laço dessa nova história e reconstruirmos juntos uma CAJAMAR SEGURA E PRÓSPERA PARA 
TODOS NÓS.



1. Assistência Social
• Criar o Projeto EU VIM TE VER no Bairro com serviços de utilidade pública, assistência social e integração 

comunitária
• Cuidar da criança e do jovem como prioridade no atendimento, conforme preconiza a legislação;
• Criar um centro de reabilitação de álcool e drogas, para atuar em parceria com as diretrizes de Saúde;
• Criar o programa BASTA de Atendimento Municipal às Mulheres , em prioritária atenção à prevenção da 

violência doméstica e a gravidez na adolescência;
• Criar a Casa Lilás, para oferta de atendimento especializado à vítimas de violência
• Instituir uma Política Municipal do Idoso, assegurando-o uma melhor qualidade de vida;
• Instituir Política Municipal direcionada à Pessoa com Deficiência;
• Implantar políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de respeito à diversidade sexual.
• Promover políticas de segurança alimentar à população em situação de extrema pobreza.
• Criar grupos de convivência para mulheres, em especial os clubes de mães.
• Implantar ações e encaminhamentos ao mercado de trabalho de pessoas desempregadas usuárias dos 

benefícios da Assistência Social, através do Sistema Municipal de Emprego (SIME).



2.  Ciência Tecnologia e Inovação
• Criar o Plano Municipal de Fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação, devidamente articulado com as diretrizes de 

Geração de Emprego e Renda e Desenvolvimento Econômico; 
• Criar o Parque Tecnológico Municipal com foco no desenvolvimento de produtos e processos que tenham impactos 

regionais positivos; 
• Criar o Cartão Cidadão que permitira o acesso ao sistema de saúde, educaçao, transporte e lazer.
• Estabelecer parcerias com os governos federal e estadual, iniciativa privada e sociedade civil, visando contribuir para a 

consolidação de um sistema local de ciência, tecnologia e inovação, capaz de promover o desenvolvimento 
sustentável no município; 

• Construir um Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação, para o município que promova qualificação técnica e 
profissional, e, consequentemente, desenvolva novas habilidades técnicas profissionalizantes, estimule o 
empreendedorismo jovem e seja capaz de oferecer condições competitivas às empresas já instaladas, motivando a 
criação de novos negócios; 

• Buscar que a ciência, tecnologia e inovação expandam a pesquisa e o desenvolvimento com um olhar inclusivo e 
ênfase para o desenvolvimento local e a sustentabilidade;

• Fortalecer a iniciativa de consolidação do sistema local de inovação, contribuindo para a mobilização de atores 
públicos e privados, das instituições de ciência e tecnologias, de órgãos de fomento e de empresas;

• Estimular o debate sobre inovação, através do apoio a fóruns sobre a temática, ampliando o público alvo, inclusive 
para estudantes do ensino médio e fundamental, além de empresários, trabalhadores, docentes e discentes 
universitários e integrantes de instituições de fomento.



3.  Cultura
• Construir um Teatro Municipal
• Fomentar a cultura popular através da criação e divulgação de editais para artistas, produtores culturais ou entidades 

que atuam na área ;
• Organizar anualmente a Virada Cultural, com a oferta de atrações artísticas e culturais
• Apoiar associações, organizações não governamentais (ONG's) a desenvolverem projetos socioculturais, que 

estimulem jovens e adolescentes em suas comunidades;
• Criar a Escola Municipal de Iniciação Artística, que terá como principal função desenvolver cultural e intelectualmente 

os jovens cajamarense com cursos de danças, teatro e expressões corporais, técnicas e habilidades circenses, 
audiovisual e novas mídias, pintura e música;

• Criar incentivos às empresas, para que elas apoiem a diversidade cultural e a expressão dos jovens artistas; 
• Criar festivais culturais nas mais diversas modalidades: dança, teatro, música, pintura, poesia etc.;
• Apoiar as diversas atividades e grupos culturais tradicionais presentes no calendário festivo municipal como: escolas 

de samba, grupos de bumba meu boi ou reisado, grupos de quadrilha junina, dentre outros; 
• Formar multiplicadores, agentes de ensino às artes; Fortalecer os espaços e equipamentos municipais de promoção e 

desenvolvimento da cultura; 
• Resgatar a cultura dos bairros do município e fortalecer a arte local; 
• Capacitar e qualificar artistas e agentes culturais . 



4.  Educação
• Garantir Escola de Tempo Integral em toda a rede municipal de ensino; 
• Instituir o programa de pré-vestibular e preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM para jovens  egressos do ensino médio da rede 

pública ou Educação de Jovens e Adultos - EJA;
• Estabelecer parcerias com as escolas profissionalizantes, escolas técnicas e centro vocacionais tecnológicos (CVT's), visando a qualificação dos 

jovens para o atendimento das demandas do mercado de trabalho;
• Ampliar o acesso a creches e a pré-escolas;
• Assegurar as condições necessárias para que os profissionais que atuam na educação básica possam sempre avançar na sua formação continuada;
• Instituir o plano de atendimento para Educação de Jovens e Adultos - EJA;
• Universalizar o ensino fundamental para toda a população de 6 a 14 anos;
• Prover as escolas com material didático e recursos tecnológicos de suporte a prática pedagógica;
• Ampliar a política de garantia de acessibilidade a todas as escolas da rede;
• Garantir a valorização dos profissionais da educação;
• Assegurar merenda, material didático e uniforme de qualidade para os alunos da rede de ensino;
• Incrementar o programa de línguas estrangeiras do município e incentivar a participação de alunos da rede pública;
• Melhorar o transporte escolar para os alunos da rede de ensino
• Incentivar e capacitar os professores para o uso pedagógico das novas tecnologias de informação.
• Valorizar a carreira do magistério com revisão no Plano de Cargos e Salários. 



5.  Geração de Emprego e Renda e 
Desenvolvimento Econômico.
• Criar o projeto PRIMEIRA CHANCE, que objetiva facilitar a empregabilidade de jovens  de 18 à 24 anos, articulando junto ao 

empresariado local postos de trabalho exclusivos para essa faixa etária, com base no projeto de Lei 5117 /2016, de minha 
autoria, apresentado na Câmara Federal;

• Criar o programa voltado para qualificação profissional de pessoal, para ampliar a empregabilidade da população e atender às 
demandas das cadeias produtivas mais dinâmicas;

• Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão social;
• Apoiar a implantação de novos empreendimentos de jovens empresários, através da criação de espaços coworking; disseminar 

o conceito através de fóruns, qualificação profissional e apoio ao micro crédito;
• Fortalecer o Fórum de Desenvolvimento Econômico como um espaço democrático para discutir e deliberar sobre demandas do 

mercado local;
• Incentivar a criação de associações e cooperativas de reciclagem no município e outras atividades produtivas;
• Promover oportunidades efetivas de geração de ocupação e renda por meio de ações de apoio aos setores de comércio e 

serviços, estimulando-os através de campanhas locais, principalmente em períodos comemorativos do ano;
• Atrair novas indústrias por meio de um plano de incentivos que contemple a cessão de espaços físicos para suas instalações, 

incentivo fiscais, criação de linhas de transporte público e creches em suas imediações;
• Apoiar e fortalecer a cadeia produtiva industrial já instalada na cidade;
• Realizar parcerias com bancos incentivando a concessão de financiamento reembolsável e de baixo custo operacional para 

empreendimentos que atendam as premissas dos programas de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.



6.  Gestão Pública
• Construir um Centro Administrativo, reunindo todas as secretarias e serviços do município;

• Realizar estudo de viabilidade para medida de ajustes e redução de despesas em itens de custeio (gastos municipais), em relação a locação de imóveis, veículos 
e gastos com linhas telefônicas.

• Modernizar a estrutura administrativa, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade da administração pública municipal com foco em otimização do uso dos 
recursos públicos e geração de resultados para os cidadãos e na intersetorialidade na execução das políticas públicas municipais.

• Otimizar o aproveitamento da capacidade técnica dos servidores de carreira.

• Mapear e redesenhar processos visando a simplificação, agilização e qualificação na prestação dos serviços públicos para a população.

• Descentralizar a prestação de serviços públicos para os bairros.

• Monitorar e avaliar resultados por meio do uso intensivo de tecnologia da informação e comunicação.

• Agilizar e facilitar o acesso aos serviços públicos.

• Criar e implantar auditorias setoriais a fim de estabelecer controle permanente da qualidade e efetividade dos gastos públicos.

• Implantar um rigoroso controle na compra de materiais, contratação de serviços e gestão dos contratos com fornecedores e prestadores de serviços.

• Ampliar as funcionalidades do governo eletrônico visando facilitar o acesso, via internet, a documentos e certidões sem a necessidade de deslocamento até a 
Prefeitura.

• Implementar estratégias e práticas de excelência em gestão, que potencializem a qualidade, a produtividade e a inovação, com participação e compromisso de 
todos, para melhor atender ao cidadão.

• Encaminhar para Câmara de Vereadores, no início do período legislativo, projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de instituindo a obrigatoriedade de 
elaboração e cumprimento do Programa de Metas pelo Poder Executivo.

• Implantar a Escola de Formação do Servidor Público (EFOSP), para ofertar permanentemente cursos de capacitação para o funcionalismo municipal.

• Criar carreiras estratégicas (nível superior) de apoio a profissionalização da Gestão Municipal, como Administrador Público e Analista de Políticas Públicas.



7.  Juventude, Esporte e Lazer

• Oferecer condições didático-pedagógicas adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade; 
Fortalecer o trabalho articulado com escolas, aumentando o nível de participação esportiva de crianças e 
jovens, como alternativa preventiva ao uso de drogas e combate à violência;

• Melhorar e fortalecer os recursos destinados às agremiações esportivas, assim como insumos e ambientes 
necessários a prática do desporto;

• Realizar anualmente olimpiadas e paraolimpíadas municipais; 

• Melhorar a segurança dos espaços esportivos comunitários;

• Implantar academias públicas com piscinas e assistência de profissionais graduados; 

• Criar projeto de ocupação de espaços públicos em bairros e distritos do município, em parceria com as 
diretrizes de Urbanismo, Ciência, Tecnologia e Inovação para promover a ocupação de praças e parques 
municipais, conferindo iluminação adequada, internet wifi de qualidade e ações multissetoriais de 
esporte/recreação, associados ao apoio da Guarda Municipal  .



8.  Meio Ambiente e Saneamento

• Implantar a coleta e a destinação de resíduos sólidos à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

• Realizar campanhas de educação ambiental para conscientizar a população sobre a importância de separar os 
lixos seco e úmido.

• Criar programa municipal de incentivo a captação e reuso de águas da chuva em obras privadas e criar 
obrigatoriedade de implantação nas novas obras públicas a serem edificada pela Prefeitura.

• Apoiar, elaborar e executar políticas públicas que garantam o respeito as áreas de proteção ambiental, ás áreas 
de proteção permanente, as margens de rios e córregos, e ao crescimento ordenado e sustentável de Cajamar.

• Implantar ações de educação ambiental de forma integrada com a Secretaria de Educação, visando construir 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente.

• Intensificar as ações de monitoramento e fiscalização do meio ambiente.

• Agilizar a análise dos processos de licenciamento ambiental.



9.  Saúde
• Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF).

• Otimizar a atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família visando melhorar os indicadores de resultados na Atenção Básica e reduzir demandas na Alta e Média Complexidade.

• Facilitar o acesso e a realização de exames básicos de prevenção para homens e mulheres nos bairros.

• Desenvolver programas de orientação alimentar para o crescimento e envelhecimento saudável

• Ampliar estrategicamente os horários de atendimento na rede pública de Saúde, em unidades que possam atendar diversos bairros.

• Implantar o programa de entrega de remédios básicos em casa, facilitando o tratamento especificamente aos pacientes acamados, idosos, portadores de doenças crônicas e necessidades especiais.

• Implantar programa de Atenção da Saúde para crianças no primeiro ano de vida como forma de garantir a igualdade de oportunidades desde a primeira infância

• Ampliar aporte de recursos para financiamento da expansão da capacidade de atendimento das necessidades da população nas áreas hospitalar, de emergência e oferta de medicamentos, 
buscando maior participação da União, Estado e Municípios da região. 

• Garantir o efetivo abastecimento de remédios nas unidades básicas de saúde;

• Implantar o programa Saúde na Escola, com garantia de médicos e dentistas atuando na prevenção a saúde das nossas crianças

• Ampliar o número de profissionais de saúde da rede municipal: médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, 
educadores físicos etc.;

• Descentralizar  o serviço de ambulâncias

• Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU;

• Reestruturar o modelo de gestão do Hospital , buscando apoio e aporte financeiro do Governo do Estado para seu custeio, 

• Diminui as filas de consultas, exames e cirurgias, garantindo resolutividade no atendimento por meio da contratação de médicos especialistas;

• Integrar as ferramentas informatizadas de apoio à gestão, facilitando a marcação de consultas e identificando facilmente eventuais falhas e problemas no sistema municipal de saúde

• Criar políticas e programas de atenção integral a saúde da criança, da juventude, da mulher, do idoso, das pessoas com deficiência, DST / AIDS e de saúde mental;

• Criar programa integrado de atendimento aos dependentes de álcool e drogas, assim como às suas famílias;



10.  Segurança
• Treinar e acompanhar a Guarda Municipal. 
• Instituir efetivamente o plano de carreira da Guarda Municipal
• Criar bases descentralizadas da Guarda Municipal
• Nomear servidores de carreira da própria Guarda Municipal para cargos de comando em sua estrutura hierárquica.
• Articular com o Governo do Estado o aumento do efetivo policial militar e policial civil, de modo a desenvolver melhor o 

policiamento ostensivo e investigatório no município
• Revitalizar o Programa Ronda Escolar;
• Estabelecer metas para a redução nos números de ocorrências;
• Aparelhar e adquirir novas viaturas para a Guarda Municipal;
• Apoiar os Conselhos de Segurança Comunitários (Consegs).
• Institucionalizar e fortalecer a Guarda Municipal Mirim, em parceria com o PROERD.
• Implantar barreiras permanentes nos principais acessos ao Município.
• Articular o aumento das câmeras de vigilância para o município, realizando convênio com o Governo Estadual.
• Implementar ações de promoção à cidadania e no combate às drogas;
• Construir uma sede própria e estruturada para a Guarda Municipal



11.  Transito e Transporte
• Reavaliar a sistemática de utilização dos guardas municipais e agentes de trânsito no tocante às atividades de 

trânsito; 
• Reduzir o prazo de execução de obras estruturais, via captação de recursos e ampliação da capacidade de 

investimento da Prefeitura.
• Promover programas de educação de trânsito no município, treinando educadores e disseminando a cultura de 

trânsito nas escolas; 
• Implantar programa de manutenção preventiva das vias públicas; 
• Investir em calçadas e áreas exclusivas para pedestres;
• Implantar sistemas de semáforos inteligentes em regiões centrais da cidade, buscando dar maior fluidez ao 

trânsito;
• Construir nas calçadas, praças e demais logradouros rampas de acessibilidade para pessoas de mobilidade 

reduzida;
• Criar linhas de ônibus e micro-ônibus que atendam aos bairros de Cajamar, por meio de uma taxa única;
• Cooperar para a ampliação das linhas de ônibus de Cajamar, por meio de um estudo urbanístico viável, que 

não interfira negativamente no funcionamento da dinâmica existente.



12.  Urbanismo e Mobilidade

• Realizar análise e diagnóstico especializado de engenharia e urbanismo de Cajamar para criação de um plano 
de investimentos;

• Criar lei municipal de acessibilidade que deverá dispor sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas em 
edificações e logradouros;

• Articular, executar e apoiar programas habitacionais das esferas estaduais e federais, com contrapartida do 
município;

• Atualizar o plano diretor municipal de forma participativa, observando principalmente as demandas do plantio 
de árvores e iluminação pública.

• Alcançar o número de 100% das vias públicas com pavimentação.

• Articular soluções integradas com os demais municípios para otimização do sistema viário regional

• Criar comissão municipal de acompanhamento das obras 



13.  Habitação

• Desenvolver projetos de captação de recursos para investimentos na área habitacional, abrangendo ações de 
melhoria das unidades habitacionais já existentes e produção de novas unidades habitacionais para redução do 
déficit existente

• Promover nos projetos habitacionais o desenvolvimento social das comunidades, incluindo ações de geração 
de emprego e renda e a melhoria do ambiente onde se encontra a moradia.

• Articular e integrar as ações de habitação à política urbana e às demais políticas sociais e ambientais.

• Priorizar o atendimento dos grupos sociais de maior vulnerabilidade, em situação de risco e sem condições de 
acesso ao financiamento.

• Controlar a ocupação de áreas de risco e de preservação permanente, criando o programa CUIDA.
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