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 EDUCAÇÃO 

 Ampliação do atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e centros 

de educação infantil, a partir da busca ativa por crianças nessa faixa etária e de 

consulta pública sobre a demanda das famílias;  

 Alfabetização na Idade Certa, toda criança deve ser alfabetizada até o 3º ano do 

Ensino Fundamental.  

 Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, contribuindo para 

a elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos, como 

forma de contribuir para a erradicação do analfabetismo; 

 Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas curriculares, 

e séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo os índices de reprovação e 

abandono nas escolas; 

 Atualizar os referenciais curriculares da educação municipal, respeitando a 

diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade socioambiental; 

 Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB do município. 

 Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola; 

 Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao ensino 

fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória a toda 

população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no mínimo, 50% 

de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos. 

 Implementação do Plano Municipal de Educação (PME) a partir de discussões com 

toda a comunidade escolar. 

 Implementação do Programa de Alfabetização científica e tecnológica, retomando 

as pesquisas no litoral para os 5ºs e 9ºs anos “Embu na Onda do Mar”; 

 Implementação do Programa de Alfabetização e letramento em Português e 

Matemática: Projeto Letras, Livros e Números, assegurando o direito de 

aprendizagem de todos; 

 Implementação do Programa de Formação Artística, em parceria com os artistas 

da cidade e criação de atelier nas escolas municipais. 

 Inserção da língua Inglesa, conforme determina BNCC, na grade curricular no 

Ensino Fundamental II. 

 Garantir funções essenciais dentro de cada unidade escolar para favorecer a 

qualidade de ensino tais como professores de: Sala de Leitura, Sala de informática, 

Orientador Educacional. 

 A valorização dos profissionais de magistério representa um dos pilares 

fundamentais desta gestão, entendendo essa como a garantia de formação inicial 

e continuada, salários dignos, abertura à negociação com entidades sindicais e 

condições de trabalho adequadas. As metas para assegurar uma política séria de 

valorização profissional incluirão: 

 Formação continuada para todos os profissionais do magistério, com base nas 

necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes e servidores e 

das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de estudos no ambiente de 

trabalho. 

 Realização periódica do Seminário de Educação, assegurando ampla participação 

e formação dos profissionais do magistério. 



 

 Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, com a 

reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 

aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com acervo 

correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, laboratórios de ensino 

e de informática, quadras de esporte, ambientes de planejamento e de trabalho 

coletivo.  

 Instituição de uma mesa de negociação permanente com as representações 

sindicais dos profissionais de educação para discutir reivindicações e propostas 

para o setor, incluindo questões de remuneração, recuperação de defasagem 

salarias com a valorização da carreira.  

 Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da rede municipal 

destinado ao planejamento, conforme a Lei do piso salarial profissional nacional 

(Lei nº 11.738/2008) 

 Concurso de Ingresso de Provas e Títulos para Professor de Educação Básica 

(Infantil Fundamental I e II e Educação Especial);  

 Concurso de Acesso Provas e Títulos para Supervisor de Ensino, Diretor de Escola 

e Coordenador Pedagógico e Professor I. 

 Concurso de Ingresso para Auxiliar Técnico de Apoio à Educação Especial em 

apoio ao aluno com deficiência. 

 Concurso Público de ingresso para auxiliar de limpeza e merendeira. 

 Construção de um Centro de Formação para os profissionais da Educação; 

 Educação Especial e Inclusiva tendo por base a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva que traz como objetivo “o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação nas escolas regulares, 

orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais garantindo”: 

 Organizar parceria com o Centro Educacional Armando Vidigal as áreas de saúde e 

assistência, favorecer programas destinados a ampliar a oferta da estimulação 

precoce (Interação educativa adequada) para as crianças com deficiência menores 

de 7 anos, 

 O Centro Educacional especializado deverá potencializar a formação em serviço 

para os Professores da sala de recursos e professores da rede regular de ensino 

municipal, inclusive através do ensino híbrido, proporcionando um alcance maior 

de professores e equipe de apoio.  

 Atuar de maneira preventiva, na ampliação de testes de acuidade visual e auditiva 

em todas as instituições de educação infantil e do ensino fundamental, em parceria 

com a área de saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio precoce e 

adequado às crianças com deficiência visual e auditiva e possibilitando uma 

intervenção precoce.  

 Garantir que o Centro Educacional Especializado seja destinado somente para o 

atendimento de pessoas com deficiência severa e grave comprometimento, e assim 

garantir preferencialmente a matrícula na rede regular e atendimento em 

contraturno nas salas de recursos das unidades escolares.  

 Articular as ações de educação especial entre as secretarias dos setores com a 

política de educação para o trabalho, em parceria com organizações 

governamentais e não governamentais para o desenvolvimento de programas de 



 

qualificação profissional para deficientes promovendo sua colocação no mercado 

de trabalho.  

 Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste plano, programas de 

atendimento aos alunos com Altas Habilidades e Superdotação.  

 Transporte Escolar - Oferecer transporte escolar com mais qualidade, melhorando 

a frota e ampliando o atendimento; 

 Viabilizar a acessibilidade arquitetônica em todos os equipamentos públicos. 

 Viabilizar a construção de um novo Centro Educacional de Convivência. 

 Ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais (SAED) para que no período de 

quatro anos todas as escolas possuam Atendimento Educacional Especializado - 

AEE, de forma a favorecer e apoiar a integração dos educandos com deficiência em 

classes comuns, fornecendo-lhes o apoio adicional que precisam e que são 

garantidos por Lei.  

 PME - Implementar as ações do Plano Municipal de Educação; Recursos financeiros 

- Fortalecer a Gestão Democrática na rede municipal de ensino por meio da 

descentralização dos recursos financeiros; 

 Equipar as escolas que oferecem Ensino Fundamental com mobiliário e recursos 

tecnológicos, acervo bibliográfico e outros recursos pedagógicos. 

 Melhorar as estruturas existentes com reformas, climatização das salas de aula, 

construção de pátios, quadras cobertas, refeitórios e outras necessidades 

conforme exigências das normas vigentes; 

 Equipar todas as escolas, conforme Recomendações OMS, como prevenção da 

COVID 19 e garantir condições de acessibilidade, através de recursos de internet e 

equipamentos que viabilize o acesso a todos os alunos e educadores, garantindo 

assim o Ensino Híbrido. 

 Viabilizar a entrega dos kits de material escolar e uniformes no início de cada ano 

letivo. 

 Programa de educação ambiental – viabilizando o projeto de hortas em todas as 

unidades escolares 

 Inserir no currículo da EJA o arco profissional em uma ação integradora com outras 

secretarias, por exemplo: Arco de turismo- curso para guias, alimentos e bebidas 

(secretaria de turismo); Arco de teatro e dança (secretaria de cultura e grupos de 

teatro local), Monitor Ambiental (secretaria de meio ambiente). 

 Retomar o cursinho pré-vestibular como uma ação da rede municipal de ensino 

 Efetivar a educação antirracista no currículo da rede municipal de ensino, 

garantindo uma aprendizagem consistente dos povos originários. 

 Viabilizar a criação de grémios estudantis  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TURISMO 

 

 Placas sinalizadoras nos acessos da BR 116 a partir da altura da padaria Vista Alegre 

(identificando os pólos comerciais e turísticos), direcionando os visitantes e aliviando 

os pólos congestionamento nos dois acessos principais ao centro. 

 Portais atrativos dinâmicos nos dois acessos principais.  

 Criação de bolsões para estacionamento. 

 Transporte turístico (jardineira, trem) do estacionamento ao centro e aos outros 

pontos turísticos e culturais da cidade. 

 Ampliação dos banheiros de todos os equipamentos públicos da área central com 

reforma dos sanitários e melhoria na acessibilidade. 

 Readequação para acessibilidade no Centro Histórico expandido.  

 Recuperação de postes antigos e iluminação do centro histórico (fiação subterrânea) 

 Recuperação e preservação da identidade arquitetônica da área central, inclusive a 

Praça das Artes. 

 Viabilizar infraestrutura para expositores da feira. 

 Implantação de lixeiras seletivas subterrâneas. 

 Totens turísticos digitais informativos e interativos e aplicativo inclusivo por QR Code. 

 Revitalização e iluminação de todas as vielas da área central com murais artísticos. 

 Incentivando o turismo ativo 

 Premiação e ou reconhecimento a Restaurantes, Hotéis e Pousadas, Galerias de Arte, 

Loja de Móveis e Artesanatos que divulgarem a marca “Embu das Artes”. 

 Incentivando a ampliação do turismo em toda a cidade por meio de núcleos, pólos 

culturais e oficinas dos artesões. 

 Criar um centro de convenções e eventos. 

 Incentivar a instalação de rede hoteleira e pousada, para assim estimular a 

permanência do turista na cidade.  

 Criar Agência de turismo RECEPTIVO  

 Incentivar Ecoturismo e Turismo Rural com implantação de guias turísticos na cidade. 

 Viabilizar a permanência de ambulância e segurança permanente no centro histórico. 

 Incentivar o turismo gastronômico na cidade. 

 Ampliar o horário de funcionamento da feira e viabilizar a abertura da exposição em 

outros dias da semana. 

 Sinalização horizontal e vertical em outros idiomas. 

 Viabilizar e potencializar exposição e vendas na área moveleira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

HABITAÇÃO 

 

 Reorganizar a Pró- Habitação 

 Garantir a regularização fundiária. 

 Criação de políticas habitacionais na cidade em parceria com os governos federal e 

estadual. 

 Adquirir áreas para construção de casas populares. 

 Urbanização e regularização de áreas ocupadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEIO AMBIENTE 

 

 Viabilizar um centro de recepção de animais silvestres e encaminha-los quando 

necessário, para a clínica veterinária parceira. 

 Parceria com universidades para fins de pesquisa. 

 Regularização fundiária de áreas irregulares. 

 Criação de Ecopontos para entrega voluntária de resíduos estimulando a 

corresponsabilidade social. 

 Ampliar a coleta seletiva para todos os bairros da cidade. 

 Criação de usina para reciclagem e reaproveitamento de entulhos. 

 Cobrar da Sabesp o cumprimento da meta estabelecida de coletar e tratar 85% do 

esgoto da cidade até 2020. 

 Retomar a aplicação do IPTU verde, garantindo atualizações constantes. 

 Garantir no calendário da cidade um Festival de produtores da região. 

 Retomada do Viveiro Florestal com troca de material reciclável por mudas de árvores 

de mata atlântica. 

 Implantação do Parque Ecológico no Parque Pirajussara. 

 Garantir a conferência municipal para a discussão de fauna e flora de Embu das Artes. 

 Reestruturação e potencialização do Parque Francisco Rizzo. 

 Retomada da agenda 21 escolar com a elaboração e implantação de um Plano de 

Educação Ambiental e Mobilização Social 

 Projeto de arborização urbana 

 Revitalizar os rios da cidade com a recuperação das áreas de preservação 

permanente. 

 Proteção de nossos Mananciais e áreas de Preservação Ambiental com ações 

integradas de Fiscalização via aérea (drones) e terrestre; 

 Incentivar estratégias de desenvolvimento sustentável, como instalação de Placas de 

captação de energia solar. 

 Criar um sistema de controle sobre a emissão de poluentes na cidade. 

 Criação de Hortas Comunitárias nas comunidades e equipamentos públicos, como 

escolas, UBSs, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPORTE E LAZER 

 

 Programa de Esporte nas escolas aos finais de semana. 

 Viabilizar as OLIMPIADAS ESCOLARES 

 Calendário de campeonatos, torneios e festivais esportivos em diversas 

modalidades. 

 Incentivar o esporte de rendimento individual e coletivo de todos os atletas que 

representam o município em diversas competições. 

 Retorno dos Campeonatos de Indústria e Comércio. 

 Lazer monitorado para as famílias em praças, parques e em locais que sejam 

adequados para a prática das atividades.    

 Implantar a atividade de Artes Marciais nas escolas. 

 Incentivar e resgatar o lazer tradicional de origens nas comunidades. 

 Implantação de ginástica aeróbica em espaços públicos. 

 Otimização e reforma adequada dos espaços públicos esportivos. 

 Construção e adequação de campos de futebol e basquete de rua. 

 Incentivar atividades físicas na busca da qualidade vida e saúde. 

 Criação do calendário oficial de corridas de rua e passeios ciclísticos. 

 Organizar e incentivar os campeonatos de futebol de campo e futsal. 

 Viabilizar esporte adaptado para garantir a inclusão de pessoas com deficiência. 

 Viabilizar profissionais para garantir a descentralização de atividades físicas, 

esportivas e de lazer em associações e locais públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAÚDE 

 

 Compromisso com um modelo de Gestão Democrática e Participativa, como uma 

estratégia fundamental de Defesa da Vida e consolidação do SUS.  

 Fortalecer a Atenção Básica, ampliando a Equipe de Saúde da Família e Equipe de 

Saúde Bucal, contratando médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, 

dentistas e auxiliares e técnicos de saúde bucal, nos locais com maior necessidade. 

 Realizar reformas e ampliações nas Unidades Básicas de Saúde e implantar o horário 

estendido à noite e aos finais de semana. 

 Prevenção das zoonoses como a Dengue, mutirões de castração de cães e gatos; 

controle de doenças como o novo Coronavírus; Tuberculose; e outros agravos 

transmissíveis e não transmissíveis. 

 Assumir o compromisso com as ações de cuidado no pós Pandemia com a 

implantação de um Comitê intersecretarias; elaboração de planos de contingência, 

mudanças na organização dos serviços, protocolos e qualificação dos profissionais. 

 Fortalecer as políticas voltadas para a saúde da mulher, da pessoa negra, LGBTIA+, 

idosos, crianças, juventudes, pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis. 

 Implantar equipes de apoio especializado e multiprofissional, ampliando a eficiência 

nas UBSs. 

 Organizar e qualificar o atendimento de Urgência e Emergência. 

 Reabrir o Pronto Socorro do Vazame com espaço adequado e organizar o fluxo com a 

UPA e PS Central. 

 Aquisição de aparelho de Ultrassonografia para PS e Maternidade Central; equipar 

ambulância para implantação de UTI Móvel. 

 Melhorar a qualidade da Saúde Mental.  

 Implantar o CAPS Infanto Juvenil; implantar o CAPS Álcool e Drogas com 

funcionamento 24 horas; Implantação de equipes de redutores de danos;  

 Fortalecer o Centro de Convivência do Parque Rizzo. 

 Ampliar o acesso às consultas e exames especializados no município.  

 Parceria com Policlínicas de Especialidades e laboratório de análises clínicas. 

 Implantar um sistema eficiente de regulação de consultas e exames com critérios de 

classificação de risco. 

 Implantar o Centro de Reabilitação - CER II atendendo as deficiências físicas e 

intelectuais. 

 Qualificar a assistência farmacêutica garantindo a distribuição rápida nas UBSs. 

 Fortalecer a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para garantir os 

medicamentos de alto custo. 

 Realizar processo de formação dos profissionais de todas as áreas para garantir um 

atendimento humanizado. 

 Ampliar as ações de Saúde do trabalhador e Rever o Plano de Cargo, Carreiras e 

Salários. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DESENVOLVIMENTOS  

 

ECONÔMICO   

 

 Criar política pública de desenvolvimento econômico das cadeias produtivas 

existentes na cidade, incentivando o empreendedorismo, a exportação e a geração 

de empregos. 

 Fomentar programas que destinam 70% dos empregos em todos os níveis para 

moradores da cidade. 

 Incentivar o microcrédito. 

 Ampliar a oferta de cursos de capacitação e geração de trabalho e renda 

 Fortalecimento do micro empreendedor individual (MEI) 

 Estruturar as áreas de comércio, indústria e serviço, para fomentar o 

desenvolvimento local. 

 Retomar o estudo para implantação de uma universidade na cidade indutora de 

desenvolvimento econômico e social do município. 

 Retomar a discussão do pólo industrial e moveleiro. 

 Fomentar e incentivar medidas para atrair investimentos 

 Promover rodadas de negócios com o objetivo de ampliar as vendas e ampliar 

mercados, para empresas das cadeias produtivas instaladas. 

 Implantar o fórum de desenvolvimento econômico envolvendo as principais 

lideranças empresariais e entidades ligadas ao sistema de qualificação empresarial.  

 

TECNOLÓGICO  

 

 Viabilizar a implantação e ampliação de sinal de wi-fi gratuito em praças e 

equipamentos da prefeitura 

 Implantação de aplicativos: 

 Agenda virtual dos equipamentos públicos e tempo de espera para o atendimento.  

 Utilização de novas tecnologias de cuidado como: teleatendimentos, teleconsultas, 

aplicativos para monitoramento de sintomáticos respiratórios e de áreas de riscos; e 

ainda o cuidado em saúde mental em razão do luto, do medo, do uso abusivo de álcool 

e outras drogas. 

 Agendamentos de consultas online 

 Aplicativo para educação: 

Vídeo aulas; 

Escolas com Agenda online; 

Pesquisa online do potencial e limite de vagas em escolas e creches. 

Embu digital viabilizar a implantação da Universidade Digital de Embu das Artes com 

cursos tecnológicos e inovadores garantindo profissionalização e potencialização de 

geração de trabalho e renda. 

 Aplicativo de Transporte Público: horários e acompanhamento em tempo real de 

linhas municipais online, garantindo agilidade e qualidade do serviço. 

 Aplicativo municipal gratuito para viabilizar os profissionais do transporte individual, 

coletivo e de serviços de fácil acesso para usuários e profissionais. 

 Explorar o potencial de venda por meio do e-commerce para o artesão, micro e 

pequeno empreendedor.   

 



 

 Serviço urbano digital onde o morador solicita e acompanha as demandas de 

manutenção da cidade por meio das redes sociais e aplicativo. 

 

 

URBANO 

 

 Revisão do Plano Diretor para uma política de desenvolvimento sustentável.  

 Criar estímulos para implantação de empresas não poluentes 

 Reestruturar o transporte coletivo e estimular sua utilização, diminuindo o uso de 

automóvel;  

 Estimular o desenvolvimento do comércio e serviços na região do Pirajussara. 

 Atualização do Plano diretor com intensa participação popular. 

 Valorizar e qualificar os espaços públicos, ampliar as áreas verdes, a arborização e a 

permeabilidade do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

PROPOSTA DE MODERNIDADE E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO 

 

 Por meio da tecnologia adotar uma gestão TRANSPARENTE E AGIL. 

 Capacitação dos profissionais e melhoria no sistema como um todo. 

 Direcionar a reforma administrativa para gerar economia e agilidade no serviço 

público.  

 Desburocratização do processo administrativo através de instrumentos 

tecnológicos direcionados aos servidores e munícipes buscando garantir mais 

agilidade.  

 Garantir gestão municipal para os dois cemitérios públicos da cidade. 

 Investir em Inteligência Artificial: Neste momento de pandemia, ficou escancarado 

a falta de investimento em inteligência Artificial. Reuniões remotas entre 

profissionais, como também atendimento remoto as munícipes. 

 Melhorar a qualidade nos meios de comunicação e atendimento digital. 

 Construir um sistema integrado, que possibilite obter informações precisas sobre as 

pessoas que residem no município, para que possamos atuar de maneira eficaz. 

 Criar um Portal de Serviços por aplicativo, informando sobre reformas, construções 

tudo voltado a uma gestão com mais transparência e efetividade.  

 Totens com inteligência artificial nos equipamentos públicos com recepção, 

informações e guia turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SEGURANÇA PÚBLICA  

 

SEDE PRÓPRIA 

 Aquisição da sede própria da GCM. Possibilitando a utilização dos recursos gastos 

com locação em infraestrutura para melhorar o atendimento à população. 

 

FROTA PRÓPRIA 

 Aquisição de frota própria para a GCM: compra de novos carros e motos para melhorar 

a qualidade do atendimento, monitoramento e segurança em nossa cidade.  

 

BASES COMUNITÁRIAS GCM 

 Implantação de uma rede de bases móveis comunitárias que serão distribuídas nos 

bairros da cidade, utilizando drones para auxiliar no monitoramento das vias, 

residências e dos comércios. 

 GCM Bairro a Bairro Aliança pela vida. 

 

GUARDA AMBIENTAL 

 Reativar a Guarda Ambiental utilizando tecnologia associada ao uso de drones, para 

auxiliar na proteção da fauna e flora do nosso município. 

 

  PROJETO GEPAD 

 Ampliar e aprimorar o projeto GEPAD - Grupo de Educação e Prevenção às Drogas, 

com uma equipe multidisciplinar. Ampliando também para as escolas estaduais, 

associações e outros equipamentos públicos. 

 

POLICIAMENTO ESCOLAR 

 Instalar Câmeras de Vídeo Monitoramento nas Escolas Municipais  

 Aprimorar o policiamento escolar buscando garantir a manutenção da paz nas 

escolas. 

 

CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA 

 Criação do Centro Integrado de Urgências e Emergências com Defesa Civil, GCM, 

SAMU e Bombeiros. 

 Criar Centro de Planejamento Estratégico Integrado entre GCM,  Polícias Militar e Civil, 

Corpo de Bombeiro, SAMU e Departamento de Trânsito Municipal com 

compartilhamento de informações para planejamento das ações voltadas ao 

enfrentamento da violência urbana. 

 

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NA SEGURANÇA 

 Acoplar câmeras nos coletes dos agentes da Guarda Civil Municipal,  

 Criar sistema integrado agilizando a confecção dos BOGCs. Otimizando e 

intensificando a dinâmica de fiscalização e autuação de infratores da Lei de 

Perturbação do Sossego. 

 Drones para auxiliar no patrulhamento de vias, prédios públicos, e comércios. 

 Instalar novas câmeras de vigilância e monitoramento em pontos estratégicos na 

cidade  

 



 

CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO 

 Reativar a Central de vídemonitoramento das câmeras distribuídas em toda a cidade. 

 

SEGURANÇA, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA 

 

 Divulgar por meio do portal da transparência o quadro da criminalidade em Embu 

das Artes, suas causas e efeitos, bem como os avanços no combate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 

 Garantir a efetiva execução do SUAS 

 Cemitérios e funerária com gestão municipal. Dignidade com responsabilidade.  

 Buscar formação para as entidades sociais. Potencialização das entidades para 

adequação da Lei do Marco Regulatório 

 Restaurar o programa de segurança alimentar e nutricional 

 Incentivar a geração de emprego no município  

 Melhorar o atendimento no Centro POP para os usuários em situação de rua, 

acompanhamento psicológico, capacitação profissional. 

 Casa de acolhimento (idosos e mulheres vítimas de violência) 

 Criação de centros de convivência para pessoas com deficiência com 

funcionamento em horário integral com equipe multiprofissional. 

 Viabilizar projeto de moradia adaptada para pessoas com deficiência que não 

tenham condições de adequação. 

 Criação de cooperativas de geração de emprego e renda. 

 Retomar os programas e ações direcionados à juventude, cursos de capacitação, 

esporte e lazer para os jovens. 

 Fortalecer os centros de referência do Idoso, da Mulher, da Juventude e da Pessoa 

com Deficiência. 

 Fazer parcerias com SENAC, SENAI, INSTITUTO PAULA SOUZA, entre outros. 

 Retomar os jogos cooperativos, viagens interativas, jogos adaptados, baile dos 

idosos, artesanato, treino funcional para a terceira idade. 

 Viabilizar a integração nas ações entre as secretarias voltadas ao idoso. 

 Garantir a manutenção e reativação dos conselhos. 

 Retomar a realização das conferências na cidade. 

 Descentralização e ampliação do atendimento especializado à mulher no período 

noturno, finais de semana e feriados. 

 Valorização dos profissionais que atuam na área de atendimento específico da 

Assistência Social. 

 Capacitação constante dos profissionais da área da assistência. 

 Criação do Orçamento Participativo Digital.  

 Criar cursos de geração de emprego e renda e preparação dos cidadãos para o 

mercado de trabalho. 

 Criar Assessoria da Juventude  

 Estruturar e ampliar políticas públicas que combatam todos os tipos de violência e 

discriminação. 

 Fortalecer os programas e ampliar as ações que combatam todos os tipos de violência 

contra as mulheres. 

 Defender junto ao governo do Estado a ampliação do atendimento especializado à 

Mulher com criação de um segundo distrital com atendimento 24 horas 

 Incentivar a formação de famílias acolhedoras. 

 Potencializar, incentivar e fortalecer as equipes de profissionais dos Centros de 

Referência da Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social para um atendimento mais humano e qualificado. 

 

 

 



 

CULTURA 

 

A nossa cultura diz respeito a toda produção que construímos. Preservar a cultura significa manter 

os bens artísticos tecnológicos e culturais da nossa cidade, construídos por gerações e também os 

nossos recursos naturais. Cultura preservada é o registro da evolução do nosso povo. Preservar a 

cultura é tarefa de todos, é lutar por ela é nosso dever coletivo, historicamente a nossa cidade tem 

vocação natural para abrigar a cultura, na acolhida aos artesãos que aqui chegaram e aos artistas 

Embuartenses de origem. São mais de 500 artesões, que expõe seus trabalhos na feira de artes e 

artesanato e em diversas galerias, tornando Embu ainda mais rica culturalmente. Economicamente, 

essa atividade ainda atrai turistas, que movimentam o nosso comércio, geram renda e empregos 

na cidade. 

 

 ESPAÇOS CULTURAIS 

 Fortalecimento dos espaços culturais da cidade e sua diversidade cultural 

 Investir em projetos culturais visando à ampliação de pólos e garantindo o 

desenvolvimento e a profissionalização da atividade cultural. 

 Criação de um Centro de Tradições e um calendário oficial, resgatando e 

potencializando as festas tradicionais e todas as expressões das culturas: Negra, 

Nordestina, Indígena, Japonesa, Urbana. 

 Viabilizar o fortalecimento de ações culturais por meio de parcerias entre prefeitura, 

governos estadual e federal tais como: Fábrica de Cultura e Sesc, garantindo assim 

estrutura para os Centros e Núcleos Culturais de Embu das Artes. 

 Criação do Projeto Jovem na Cultura: investir no jovem artista e empreendedor do 

município, incentivando o aprendizado, produção e promoção artística, viabilizando 

uma bolsa auxílio como apoio ao protagonismo e autonomia.  

 Fomentar parcerias entre prefeitura, comércios e empresas para a realização de 

SHOWS E FESTIVAIS temáticos nos diversos Espaços, Núcleos e Centros Culturais 

em toda cidade. 

 Apoiar a criação do conselho de artistas para que possam assessorar e aprimorar 

profissionais das áreas de arte e cultura da cidade.  

 Criar uma escola de dança, buscando o resgate e fortalecimento dos diversos ritmos 

e principalmente jongo, maculelê e danças tradicionais. 

 Resgatar a Banda Municipal 

 Criar uma Escola de Arte e Cultura, visando formar e qualificar profissionais nas 

diversas áreas culturais e artísticas tais como: diretores, produtores, maquiadores, 

técnicos em som e iluminação. 

 Viabilizar a criação do “Projetando Arte e Cultura”. 

 Fomentar a intersetorialidade garantindo mecanismos de gestão e integração de 

ações, saberes e esforços de diferentes setores da política pública.  

 Criar uma equipe técnica na Secretaria de Cultura para apoiar, investir, incentivar e 

auxiliar os artistas da cidade a montarem os projetos para captação de recursos por 

meio de editais, como a Lei Rouanet, PROAC, premiações específicas e parcerias com 

empresas para financiar as produções. E também instruí-los a apresentarem de uma 

forma mais atrativa as peças artesanais possibilitando à venda por e-commerce. 

 Viabilizar a criação de um Museu Contemporâneo do Artesão 

 Exposição de quadros com proteção de vidro no Largo 21 de Abril e nas vielas no 

Centro Hisatórico. 

 Monumentos e obras de artes nas principais entradas e divisas de Embu das Artes. 



 

TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 

 Renovar a frota de ônibus municipal que atendam a cidade com 100% dos veículos 

adaptados as pessoas com deficiências. 

 Ampliação de ciclovias. 

 Construir rotatória em pontos estratégicos da cidade para dar maior fluidez ao 

trânsito. 

 Criação de novos terminais garantindo a integração das linhas municipais e 

intermunicipais com objetivo de gerar mais economia e praticidade aos cidadãos. 

 Implantação de semáforos inteligentes para melhorar a fluidez do trânsito. 

 Criação de novas linhas e itinerários municipais. Para atender os bairros mais distantes 

do centro da cidade, por exemplo: Fazenda Atalaia, Capuava, Santa Rita, Nossa Senhora 

de Fátima, Santo Antônio. 

 Padronizar os pontos de ônibus com cobertura, Iluminação e bancos; 

 Adequar as vias e calçadas para melhor acessibilidade de cadeirantes e pessoas com 

deficiência. 

 Implantar ônibus ecológico visando melhor qualidade de vida e diminuindo a poluição. 

 Criação de novas vias e acessos para diminuir o trânsito no centro histórico 

 Melhorar a sinalização vertical e horizontal em toda a cidade e instalar placas de 

identificação das ruas. 

 Melhorar os horários de circulação dos ônibus em todos os itinerários  

 Viabilizar o acesso do Jardim Pinheiro ao Jardim Santo Antônio, para implantação do 

transporte público mais rápido. 

 Viabilizar o acesso do Jardim Santa Luzia para o Jardim Vista Alegre pela Estrada Sete 

de Setembro. 

 Bilhete Único com Integração do transporte municipal e intermunicipal. 

 Criação de linhas circulares para toda a cidade. 

 Melhorar e adequar o sistema de regularização e atendimento dos taxistas e Uber. 

 Melhorar o calçamento, guias, sarjetas viabilizando melhorar a mobilidade nos 

bairros. 

 

 

 

 

 

VOCÊ FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA! COM GERALDO CRUZ E ANDRÉ 

MAESTRI. JUNTOS PODEMOS RESGATAR EMBU DAS ARTES. 

 

 


