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INTRODUÇÃO 

 

Este plano apresenta as principais propostas da 
candidata ao cargo de chefe do Executivo da Estância Turística de Embu 
das Artes, a Sra. Elisabete Alves Carvalho, conhecida como Dra. Bete, 
para o mandato correspondente ao período de 2021-2024 em caso de 
vitória nas eleições municipais de 2020. 

 
As propostas agora apresentadas foram 

desenvolvidas com a participação dos candidatos à vereança, de 
profissionais reconhecidos em suas especialidades, além da própria 
candidata ante a sua experiência profissional de três mandatos 
consecutivos, exercidos em sua integralidade na Câmara dos Vereadores 
desta cidade. 

 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento 

do presente plano de governo consistiu na realização de plenárias, tendo 
como temas principais as competências administrativas previstas na 
Constituição Federal, tais como saúde, educação, assistência social, 
transporte, habitação, entre outros, previamente escolhido por um grupo 
de assessores altamente especializados em políticas públicas municipais. 

 
Após a fixação dos temas, houve a designação de 

plenárias, abertas à população para propositura de ideias pertinentes aos 
temas e que tinham por escopo colher as propostas viáveis a solução dos 
problemas que a cidade enfrenta atualmente, demonstrando desde já o 
perfil de administração da candidata, um governo participativo e 
democrático.  

 
As experiências profissionais e pessoais da Dra. 

Bete e de sua equipe, os inúmeros diálogos e discussões com os atores 
que possuem formação específica em áreas de atuação que perpassam a 
administração municipal, foram considerados para a eleição e 
organização das propostas. 

 
A Proposta de Governo apresentada pela 

candidata traça objetivos e metas para a administração Municipal em 
curto, médio e longo prazo, levando-se em conta os problemas 
enfrentados há anos pela população, bem como o otimismo econômico 
mundial, nacional, estadual e municipal, além das projeções de aumento 
do número de munícipes a serem socorridos pelo Poder Estatal local. Ante 
esta situação, optou-se por uma proposta de reestruturação 
administrativa e financeira, em prol da sociedade, através de gestão 
eficiente do erário.  
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EDUCAÇÃO 
 
Conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases Nacional é de 
competência do município oferecer Educação Infantil em creches e pré-
escolas e Ensino Fundamental como prioridade, até sua universalização 
aos moradores daquela circunscrição.  
 
A nova gestão buscará incentivar a colaboração da sociedade na 
organização desta oferta, zelando pelo acesso e permanência de todas as 
crianças em idade escolar, respeitando a infância e adolescência no 
momento de muita importância para o desenvolvimento humano, visando 
entregar aos estudantes as condições plenas de desenvolvimento 
intelectual e social, para o exercício da cidadania e apto a explorar sua 
vocação para o trabalho e torná-lo um cidadão do mundo. 
 

 Fomentar o direito a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

 Valorizar os profissionais da educação através de um plano de carreira 
adequado, incentivo á formação continuada, além de proporcionar um 
ambiente de trabalho seguro, limpo e equipado. 

 Ampliar nas escolas ações de cunho artístico e cultural, valorizando 
todos os saberes humanos, incentivando e apoiando novos talentos 
para difundir ainda mais a cidade de Embu das Artes como berço de 
artistas; 

 Desenvolver plenárias com os profissionais da educação e comunidade 
escolar para o levantamento das reais necessidades a fim de elencar 
ações emergenciais a serem realizadas para a melhoria da qualidade 
da educação em todo o município, buscando a excelência dos 
processos pedagógicos e o desenvolvimento integral dos estudantes; 

 Promover a entrega de material didático-escolar de qualidade antes do 
início do ano letivo; reestruturar a ampliar a oferta de transporte 
gratuito, zelar pela qualidade da alimentação oferecida aos 
estudantes; 

 Iniciar a implantação da Escola em Tempo Integral; 
 Buscar recursos para o apoio ao ensino utilizando as TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) viabilizando recursos 
tecnológicos, formação de professores e a inclusão digital nas escolas. 

 Proporcionar aos profissionais da educação um ambiente seguro para 
o desenvolvimento de ideias inovadoras, trazendo experiências 
exitosas de outras redes de ensino e valorizando as ações pedagógicas 
e práticas de sucesso já desenvolvidas na rede municipal. 

 Promover ações de qualificação dos profissionais da educação para o 
desenvolvimento de ensino especializado, voltado às crianças com 
deficiência e/ou com altas habilidades, assim como transtornos de 
desenvolvimento; 

 Fortalecer a ação do profissional de Atendimento Educacional 
Especializado nas escolas, através de formação continuada para 
difundir o conhecimento sobre Deficiências, Transtorno do Espectro 



Autista e Altas Habilidades a toda a comunidade escolar, promovendo 
a inclusão; 

 Criar salas de apoio à inclusão nas unidades escolares com 
atendimento mais individualizado e especifico para atender de modo 
mais efetivo as necessidades especiais dos alunos.  

 Promover cursos relevantes e de interesse dos profissionais da 
educação; 

 Implantação de equipes multidisciplinares com profissionais de saúde 
e assistência social, voltados ao atendimento das creches e escolas, 
proporcionando atendimento integral aos alunos e facilitando o acesso 
ao serviço social e de saúde.   

 Ampliar ações de assistência à saúde dos estudantes municipais 
zelando pelo desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes.  

 Estabelecer parceria com o corpo de bombeiro para promoção de 
atividades de capacitação em primeiros-socorros e situações de 
emergência; 

 Garantir a oferta de vaga na escola pública mais próxima de sua 
residência, conforme prevê a Lei de Diretrizes e bases, por meio do 
cadastro único de alunos; 

 Fomentar e viabilizar práticas desportivas de maneira efetiva, 
promovendo qualificação dos profissionais e incentivando a 
participação em olímpiadas e eventos, em prol da formação integral 
da criança e adolescente. 

 Fomentar parcerias com instituições privadas para utilização de 
espaços para desenvolvimento de atividades educacionais no período 
de contra-turno buscando promover o zelo e cuidado com a infância, 
ampliando a oferta de conhecimentos formais e sociais para o melhor 
desenvolvimento humano. 

 Incentivar a participação da família no desenvolvimento educacional 
de seus filhos e em ações da escola, reafirmando o compromisso com  
a gestão democrática como melhor maneira de participação e diálogo 
para uma educação que atenda as necessidades da comunidade. 

 Buscar parcerias e desenvolver estratégias para instalar no Município 
universidade pública e/ou centro de educação profissionalizante, 
como por exemplo, uma unidade do Instituto Federal; 

 Criar o Cursinho Pré-vestibular Municipal em parceria com 
Universidades públicas e privadas. 
 

 
  



SAÚDE 
 
Com base na Lei nº 8.080/90 conhecida comumente como Lei do Sistema 
Único de Saúde (SUS) cabe ao município prover, integralmente, o acesso 
aos cidadãos aos três níveis de atenção em saúde, assim estruturados 
para melhor programação e planejamento das ações e dos serviços do 
sistema de saúde.  
 
O programa de governo da Dra. Bete levou em conta os recursos financeiros 
disponíveis para o atendimento das necessidades da população e, por 
isso, optou pelo fomento da prevenção e bem-estar da população. 

 
 Criar o SUS Municipal; 
 Humanizar o atendimento aos munícipes por parte de todos os 

profissionais da área da saúde e diminuir o tempo para o atendimento 
das necessidades; 

 Criar o Pronto-Socorro Infantil; 
 Promover campanhas de conscientização de prevenção da saúde; 
 Incentivar a prática de esportes e hábitos saudáveis nas famílias 

embuenses; 
 Criar o Centro de Reabilitação Física Municipal; 
 Articular políticas em conjunto com a assistência social e com as 

secretarias de cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, para 
atendimento especializado aos idosos e portadores de deficiência 
física; 

 Criar o Centro de Traumatologia, para pequenas cirurgias; 
 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa (estimulando o 

envelhecimento ativo) e dos portadores de doenças crônicas; 
 Implantar o primeiro Hospital Veterinário público; 
 Fomentar programas específicos voltados à população negra, idosa, 

comunidade LGBTQ+ e à saúde da criança, do homem e da mulher; 
 Criar programas voltados para as vítimas de violência doméstica e 

violência sexual; 
 Ampliar a oferta de transporte para pacientes que realizam tratamento 

de saúde em outras localidades; 
 Reestruturar programas voltados às especialidades psiquiátricas; 
 Reimplantar o programa de saúde bucal nas escolas; 
 Implantar o Hospital dos olhos; 
 Aumentar os serviços de Vigilância Sanitária; 
 Ampliar a oferta de vagas nos postos de atendimentos de reabilitação 

física; 
 Implantar o Projeto Casa de Saúde nos bairros mais isolados para 

prestar atenção básica ao munícipe, contando com o atendimento de 
um técnico em enfermagem, um enfermeiro e um clínico geral; 

 Criar o Centro de Referência em Saúde da Mulher; 
 Fomentar o programa de assistência pré-natal. Assistir a gestante 

durante o ciclo de gravidez, desde as consultas de pré-natal (no 
mínimo sete), o parto, o puerpério, até o segundo ano de vida do bebê; 



 Investir em tecnologia para a implementação do Cadastro Único de 
Saúde Municipal; 

 Fomentar o Programa “Melhor em Casa”; 
 Aumentar quantidade de agentes da saúde. 

 
MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE  

 

Fornecer transporte em condições de segurança, higiene e veículos 
adequados é o dever do Poder Público à população, não só embuense, mas 
a todos que nessa cidade circulam.  

As linhas de ônibus devem atender a demanda da população e contribuir 
para o equilíbrio do meio ambiente, evitando-se poluição por veículos, além 
de contribuir para a rotina ativa de todos os usuários que utilizam do 
transporte público para se locomover.  

A proposta de plano de governo da Dra. Bete, além de atender os objetivos 
acima, visa também contribuir para a economia de cada cidadão 
embuense, gerando receita e renda. 

Em tempos atípicos como o qual vivemos, é necessária a apresentação de 
propostas arrojadas do Poder Público à sociedade para manter a economia 
ativa na nossa cidade.  

 

 Sinalizar a existência de radares nas principais vias do município; 
 Fomentar a educação para o trânsito nas escolas municipais; 
 Retomar o programa de travessia segura para pedestres; 
 Manter sinalização vertical acesa; 
 Implantar ciclovias em locais viáveis; 
 Colocar abrigos nos pontos de ônibus; 
 Elaborar estudo técnico para criação de novos terminais de ônibus; 
 Aumentar o efetivo dos agentes de trânsito; 
 Desenvolver estudos e estratégias para implantação do programa 

Tarifa Zero; 
 Criar aplicativos para rastreamento simultâneo dos ônibus da cidade; 
 Implantar acessibilidade nas praças; 
 Desenvolver bom relacionamento com EMTU para aumentar a 

quantidade de ônibus em atividade nos horários de pico; 
 Fomentar a oferta de veículos adaptados para cadeirantes; 
 Contribuir para o fomento das políticas públicas da saúde, cultura, 

lazer, assistência social e esporte, voltados para o atendimento 
especializado aos idosos e portadores de deficiência física. 

 

 



HABITAÇÃO 

 

Prover uma cidade com uma política de habitação efetiva é hoje um desafio 
muito grande para o governo municipal, em especial a construção de 
moradias para diminuir o déficit habitacional que demanda recursos 
orçamentários e financeiros, além de observar a infraestrutura básica para 
as novas unidades habitacionais, tais como rede de água, esgoto e pluvial, 
energia elétrica, asfaltamento, transporte e etc. 

 

 Regularização fundiária edilícia; 
 Regularizar as construções já existentes; 
 Retomar o programa “Aluguel Social”; 
 Atualizar o plano de habitação; 
 Construir novas unidades com a participação popular, os 

chamados “Mutirões”; 
 Prestar assessoria para construção de baixa renda; 
 Construção de Habitação voltada ao idoso e portador de deficiência 

física. 
 Organizar a administração pública para estar apta a receber 

recursos financeiros de origem federal e estadual. 

 

SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA 

 

A Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, descreve o serviço público de saneamento básico como um princípio 
fundamental, ou seja, o acesso é universal e deve ser integral, 
considerando todos os componentes do chamado serviço de saneamento, 
maximizando a eficácia da política pública.  

O saneamento básico vai além do abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. Inclui-se limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e proteção 
do meio ambiente, serviços que devem ser providos de forma universal à 
população. 

A proposta de política pública de saneamento básico desenvolvida pela 
Dra. Bete é articulada com o desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante. 

 



 Canalizar córregos; 
 Canalizar água pluvial nos escadões, para evitar enxurrada nos 

degraus. 
 Promover limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de forma 

efetiva e em conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas.  

 Promover políticas que atuem de acordo com a legislação 
ambiental. 

 Criar usina de reciclagem de lixo. 
 Criar usina de reciclagem de eletrônicos. 
 Criar Eco-ponto. 

 

CULTURA E LAZER 

 

A proposta de governo visa elevar a cultura municipal a um patamar 
superior. O município deve, além de preservar seu patrimônio cultural, 
obter recursos para financiamento de restauração ou recuperação junto ao 
governo estadual ou à União, bem como patrocínio privado.  

Gerar demanda por turismo no município sob a restauração de festivais, 
festas de exposição, dentre outros, podem ser caminhos a serem 
perseguidos para fazer com que o município se torne mais conhecido por 
determinada potencialidade. 

 

 Mobilizar encontros de artistas embuenses; 
 Fomentar a construção do Liceu de Artes Municipal; 
 Criar projetos culturais com patrocínio da iniciativa privada; 
 Retomar festivais conhecidos, como a virada cultural;  
 Descentralização da feira da arte, levando-a para outros bairros da 

cidade; 
 Fomentar ações voltadas para as diferentes manifestações 

artísticas (pintura, escultura, literatura, etc). 
 Fanfarras escolares; 
 Revitalização dos espaços públicos para caminhada, pista de skate 

e bicicleta, atividades físicas e recreativas; 
 Criar postos de atendimento para os frequentadores das praças; 
 Retomar e reorganizar a Escola Municipal de Música nos Centros 

Culturais. 
 Criar as escolas municipais de dança e teatro, também nos Centros 

Culturais; 



 Contribuir para o fomento das políticas públicas de saúde, 
mobilidade urbana, assistência social e esporte para o atendimento 
especializado aos idosos e portadores de deficiência física. 

 

SEGURANÇA  

  

Defender, valorizar e respeitar a dignidade da pessoa humana, a vida, a 
cidadania e os direitos humanos são uma preocupação que acomete 
qualquer governo democrático.  

O governo municipal tem por obrigação garantir a Segurança Pública 
através de ações interdisciplinares eficazes que alcancem o conjunto da 
população, a sensação de segurança nas ruas, praças, escolas, feiras, 
pontos de ônibus, durante o dia e noite. 

A proposta apresentada é a atuação do município na prevenção a violência, 
sem prejuízo de desenvolver ações de controle e fiscalização dos espaços 
públicos, assim como ações de recuperação de espaços públicos e 
promoção de direitos das pessoas, respeitando as diversas identidades 
religiosas, culturais, étnico-raciais, geracionais, de gênero, orientação 
sexual e as das pessoas com deficiência, contribuindo diretamente à 
qualidade de vida desfrutada pelos cidadãos nos espaços urbanos. 

 

 Aperfeiçoar o treinamento dos guardas civis; 
 Aumentar do efetivo dos guardas civis; 
 Aumentar o número de câmeras de vigilância em parceria com o 

setor privado, principalmente nas divisas do município;  
 Retomada das guardas patrimoniais; 
 Fortalecer vizinhança solidária; 
 Ampliar e reestruturar a Defesa Civil; 
 Promover integração entre as policias, colaborando no 

enfrentamento da criminalidade no município; 
 Colaborar no enfrentamento de qualquer tipo de violência 

doméstica, racial, etária, gênero e infanto-juvenil;  
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

A demanda na área de assistência social exige a correta aplicação dos 
recursos e prestação de contas para manutenção dos serviços prestados. 
É sabido que a assistência social tem a incumbência de resguardar os 
direitos e garantias dos direitos humanos, passando pela proteção às 
crianças e aos idosos.  



 

 Mapear a demanda da assistência social por intermédio do agente 
social; 

 Criar sistema de cadastro único dos usuários da assistência social; 
 Firmar contrato de cooperação com a Ordem dos Advogados do Brasil 

para orientação jurídica à população carente junto ao CRAS e CREAS; 
 Participar da equipe multidisciplinar, tais como profissionais de 

saúde, psicólogo e assistência social, nas creches e escolas, no 
desenvolvimento de ensino especializado voltado às crianças 
portadoras de doenças neurológicas, físicas e emocionais; 

 Construir um Centro de Reabilitação para o Dependente Químico; 
 Retomar o programa “Rede”, fomentando os meios de defesa e garantia 

das mulheres vítimas de violência, bem como todos os outros grupos 
de vulnerabilidade social; 

 Implantar curso de defesa pessoal para mulheres; 
 Construir um segundo Centro de Referência da Mulher, mais próximo 

das regiões periféricas; 
 Criar atividades para a terceira idade aproveitando espaços públicos; 
 Contribuir para o fomento das políticas públicas da saúde, cultura, 

lazer, mobilidade urbana, esporte para o atendimento especializado 
aos idosos e portadores de deficiência física;  

 Implantar monitoramento da atividade física do idoso que se 
exercitam em lugares públicos; 

 Retomar centro de referência para o idoso; 
 Fazer trabalho de resgate com capacitação profissional para morador 

de rua; 
 Retomar centro de referência da pessoa com deficiência; 
 Reabertura do Centro de Atenção Psicossocial; 
 Políticas para igualdade étnica. 

 

 

TRABALHO E RENDA 

 

Para o desenvolvimento de uma política pública eficaz, moderna e arrojada 
é necessária a produção de informações sobre o mercado de trabalho 
embuense. A política de trabalho, emprego e renda abrange as políticas de 
qualificação profissional, as políticas de microcrédito e as políticas de 
incentivo ao primeiro emprego. 

 

 Pesquisar o perfil dos desempregados (mapeamento); 
 Trabalhar a qualificação das pessoas, oferecendo cursos 

profissionalizantes; 



 Incentivar e captar empresas não poluentes para a cidade; 
 Incentivar a implantação de escolas técnico-profssionais e cursos 

universitários focados na vocação do município; 
 Firmar convênios com sistema AES para curso de qualificação; 
 Criar escola de gastronomia, padaria comunitária e escola de corte e 

costura/moda; 
 Incentivar empresas para contratação de munícipes; 
 Qualificação da frente de trabalho municipal; 
 Mapeamento das empresas da cidade (perfil industrial); 

 

ESPORTE  

 
O esporte ajuda a promover o bem estar de seus praticantes e é um dos 
principais aliados na prevenção de doenças que sobrecarregam o sistema 
único de saúde, além da recuperação de traumas físicos e superação de 
transtornos psíquicos, emocionais e sociais.  
 
O esporte, muito mais do que bem estar, contribui para o senso de 
responsabilidade, civilidade, ética e convivência em sociedade.  
 

 Retomar os campeonatos municipais; 
 Incentivar e capacitar os profissionais da área esportiva para 

desenvolver o esporte voltado para a cidadania; 
 Valorizar os profissionais de educação física; 
 Desenvolver atividades esportivas voltadas às pessoas portadoras de 

necessidades especiais; 
 Construir piscina semiolímpica, reformar a piscina da E.M. Paulo 

Freire e criar um projeto para uso adequado das mesmas; 
 Otimizar, por meio de diálogo com profissionais competentes, a 

utilização dos equipamentos de esporte, para evitar o seu desuso;  
 Reformar os ginásios esportivos; 
 Reestruturar e ampliar os espaços de lazer; 
 Aumentar as ciclovias da cidade; 
 Contribuir para o fomento das políticas públicas da saúde, cultura, 

lazer e assistência social, para o atendimento especializado aos idosos 
e portadores de deficiência física.  
 
 
 
 

 



 

TURISMO  

 

O grande desafio enfrentado pela equipe da Dra. Bete foi elaborar o 
fomento do turismo, respeitando o equilíbrio do meio ambiente, sem causar 
transtornos aos embuenses e aos turistas que vem à nossa cidade. A 
palavra chave foi equilíbrio, através do sazonamento das ofertas de 
produtos e serviços praticados no município. 

 

 Aperfeiçoar o Programa Ponto de Cultura; 
 Diversificar os focos turísticos no município. Diferentes âmbitos 

podem ser explorados, como o religioso, o gastronômico, o cultural e 
o esportivo; 

 Aperfeiçoar o circuito turístico (outlet, flores); 
 Integrar hotéis, artistas e expositores; 
 Integrar os eventos culturais; 
 Fomentar parcerias com empresas privadas e com outras cidades; 
 Construir de centro de convenções; 
 Subsidiar artesões; 
 Criar transporte específico para circuito turístico; 
 Desenvolver um guia prático para o turista e os moradores da cidade.  

 

MEIO AMBIENTE 

 

Em consonância com as leis vigentes, preparamos de forma sintetizada os 
principais temas que de fato iremos abordar e implantar em nosso governo. 
Entendemos que a Política de Meio Ambiente tem por objetivo preservar, 
proteger, recuperar e educar as futuras gerações, promovendo o 
conhecimento em todos os níveis da sociedade. “O Futuro começa Hoje, 
em atitudes e ações do Governo e da sociedade.” 

 

 Promover Educação Ambiental nas escolas da rede Municipal 
integrando com as redes Estadual e Particular; 

 Implantar Eco Pontos e de Coleta seletiva em toda cidade; 
 Fomentar parcerias com Cooperativas e Organizações não 

governamentais com a finalidade da reciclagem; 
 Introduzir a Caçamba Social com custo acessível a toda população; 
 Instalar Usina de Reciclagem de materiais sólidos; 
 Incentivar a instalação de empresas não poluidoras; 



 Fiscalizar de maneira eficiente com monitoramento de Câmeras em 
toda cidade e em aterros regulares; 

 Promover o maior projeto de arborização em praças, vias e incentivar 
os moradores a fazê-lo em sua residência com critérios e 
acompanhamento de profissionais da área; 

 Cobrar da concessionária a implantação de 100% de Saneamento 
Básico em nossa cidade. 

 

SEVIÇOS URBANOS 

 

As propostas foram elaboradas por diretrizes estratégicas de controle 
urbanístico e às diretrizes estratégicas de orientação para as demais 
políticas públicas e de gestão urbana em arrimo plano de investimentos do 
município e com o apoio da população embuense.  

 

 Controlar a expansão e ocupação urbana, buscando equilibrar a 
distribuição das atividades e otimizar a infraestrutura instalada; 

 Resolver a frota de manutenção sucateada; 
 Recuperar móveis usados, descartados em eco ponto, para doação aos 

mais necessitados; 
 Padronizar e adequar as calçadas para acessibilidade ao portador de 

necessidades físicas e idosos; 
 Melhorar a iluminação da cidade, principalmente nos escadões e viela. 


