
 

A luta pela reconstrução da sociedade pós pandemia é fundamental para 
busca da realização dos nossos sonhos de reconstrução e melhoria de nossas 
vidas, portanto, é fundamental a confiança de que as ações necessárias serão 
tomadas para que possamos caminhar firmemente nessa direção. Confiar 
em nós mesmos é o ponto de partida para tudo. 

A solidariedade conecta os diferentes, constrói pontes de entendimento e 
rompe os preconceitos. A paz só é alcançada quando os homens confiam e 
agem coletivamente uns com os outros. O desenvolvimento econômico só 
acontece quando os consumidores confiam na cidade. A democracia só se 
fortalece quando confiamos nas instituições. 

Valores imprescindíveis presentes em nós, embuenses, foram moldados na 
esperança, na fé e na confiança. Tolerância, liberdade, respeito e diálogo só 
existem quando confiamos uns nos outros. Embu das Artes carece de um 
pacto de confiança para superar as dores, perdas e desafios impostos pela 
profunda crise humanitária em função da pandemia e voltar a se desenvolver 
e crescer, gerando emprego, renda e tranquilidade social às famílias. 

A candidatura de Ney Santos a prefeitura de Embu das Artes está ancorada 
nessa corrente de fé, esperança e confiança em quem já mostrou que é capaz 
de dar soluções rápidas e eficazes nos momentos de maior desafio para a 
população,  que confirmará o caminho do desenvolvimento e da melhoria da 
qualidade de vida para a cidade dar passos seguros em direção a  uma Embu 
das Artes  

 

CADA VEZ MAIS FORTE, EMBU DAS ARTES CADA DIA MAIS JUSTA, EMBU 
DAS ARTES CADA DIA MAIS INTEGRADA, EMBU DAS ARTES CADA DIA MAIS 
HUMANA e EMBU DAS ARTES CADA DIA MAIS SEGURA. 

 
1. Ampliação de oportunidades 

para que todos os embuenses 
possam trabalhar, empreender  
e continuar empreendendo, 
vivendo cada vez melhor 

 

Visão: Queremos que o cidadão Embuense tenha mais oportunidades de 
trabalho, oportunidade de empreender e promover seu desenvolvimento.  

 



Propostas: 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 Implementação da Modernização; 
 Convênio com VRE Rede SIM; 
 Reformulação do Conselho Empresarial; 
 Firmar parcerias com o sistema "S" 

 

INFRAESTRUTURA 

 Implementação das edificações do Complexo Administrativo do Parque 
da Várzea. 

 Construção da Rotatória entre as Ruas Marcelino Pinto Teixeira x Rotary 
e Sebastião Aniceto de Jesus.  

 Ampliação da Ponte ao lado da ETEC. 
 Ampliação da melhoria da mobilidade com a pavimentação de vias para 

alternativas de rotas. 
 Construção da edificação do Centro de Fisioterapia do Santa Emília. 
 Construção da novo Paço Municipal no Parque da Várzea. 
 Reforma das Bibliotecas Central e Vazame. 
 Reforma do Centro Cultural Mestre Assis.  
 Construção de Escolas Municipais.  
 Urbanização de áreas com infraestrutura precária. 
 Implementação do Portal de Entrada da Cidade na Av. Elias Yasbek.  
 Reforma de unidades escolares e adequação para acessibilidade.  
 Reforma do Ginásio Ermínio Espósito. 
 Reforma dos Ginásios José Anacleto, Amaury Severo e Quadra do Vista 

Alegre. 
 Construção de academias populares. 
 Melhoria na acessibilidade do centro turístico e centro de bairros.  
 Implantação da ligação da Rodovia Régis Bittencourt x Raposo Tavares. 
 Investida junto a ANTT e Ministério da Infraestrutura para cumprimento 

do contrato de concessão da Régis Bittencourt.  
 Obras de combate a enchentes.  
 Saneamento básico, com obras ampliação da rede de esgoto que levem 

para tratamento e melhore a qualidade da água dos córregos. 
 Investida junto a Sabesp para melhoria no abastecimento de água, 

evitando falta de água localizada.  
 Reforma de unidades de saúde. 

 

 



EMPREGO E TRABALHO 

 Ampliar o centro de qualificação profissional e o núcleo de inclusão 
digital embuense (NIDE). Colocar em atividade novamente o Centro 
de referência da juventude. 

 Dar continuidade nos cursos de qualificação profissional, em parceria 
com a secretaria de educação municipal e órgão do governo estadual. 

 Intensificar os contatos com as empresas do município junto com a 
secretaria de  indústria e comércio tendo como objetivo captar ainda 
mais vagas de emprego. 

 

TURISMO 

Realização de uma nova campanha de marketing turístico da cidade (pós 
pandemia); 

Fortalecimento do Calendário de Eventos, com a manutenção e ampliação 
dos eventos destaques: Natal Iluminado, Carnaval, Festival de Flores, 
Conserto das Artes e a criação de um Festival de Inverno; 

Regularizar a situação com a Associação das Prefeituras Estância do Estado 
de São Paulo – APRECESP; 

Incentivo e liderança na política regional de turismo; 

Fortalecimento da gestão da Secretaria de Turismo; 

 

MEIO AMBIENTE 

- Criação de hortas comunitárias por bairros, dando prioridade a áreas 
públicas para evitar invasão e desmatamentos desordenados. 
 
- Criação de eco pontos entre os bairros para evitar descartes irregulares no 
município. 
 
- Criação do selo verde para empresas que contribuir com o meio ambiente. 

- Programa de incentivo à adoção de praças, parques e espaços público. 
 
- Proporcionar a toda rede de ensino municipal palestras e capacitações na 
educação ambiental. 
 
- Programa de incentivo à educação ambiental no município. 

 

 

 



PLANEJAMENTO 
 
 

 Ampliar as ações da Secretaria de Planejamento, através do estudo 
estratégico das metas do plano de plurianual, permitindo a execução 
otimizada de políticas públicas em todas as áreas, com foco especial 
no desenvolvimento social.  

 Executar o plano de desenvolvimento urbano em consonância com o 
plano de governo, através da ampliação da captação de recursos 
federais e estaduais e com ações de melhoria na arrecadação 
municipal. 

 Ampliar a captação de recursos para a concretização do plano 
plurianual. 

 Atualização dos registros territoriais/cadastro através de 
Geoprocessamento/PGV 

 Incrementar as receitas do município através de ações de 
aprimoramento da gestão de receitas. 

 Ampliar o Programa de Regularização Fundiária Social; 
o Adequação da equipe de regularização social 
o Regularização Fundiária dos equipamentos públicos; 

 Otimização no atendimento aos munícipes; 
o Análise/Adequação dos processos internos de atendimento aos 

munícipes.   
o Otimização do fluxo de processos internos; 

 Desenvolvimento de Projetos para saneamento básico – 
(comunidades carentes e irregulares) em consonância com o plano de 
Saneamento do Governo do Estado. 

 Atualização do plano diretor – análise e revisão dos pontos 
estabelecidos em consonância com o plano de plurianual; 

 Análise da legislação praticada para adequação à realidade fiscal 
necessária ao Município. 

 
GESTÃO FINANCEIRA 
 

 Informatização da arrecadação de ITBI, e em conjunto com os 
cartórios estabelecer protocolos que facilitem os encaminhamentos 
dos contribuintes, trazendo implementos na arrecadação municipal. 

 Modernização, ampliação, aprimoramento e desburocratização na 
gestão de receitas municipais. 

 Modernização, informatização e digitalização de arquivos. 
 Ampliação e aprimoramento do planejamento orçamentário e 

financeiro. 
 

 

 

 

 



 

ASSUNTOS JURÍDICOS 

 Defesa do Cidadão: Aperfeiçoar e entregar ao munícipe um serviço de 
excelência, sendo necessário para isso implantar no período de 2021 a 
2024 uma vasta gama de atividades internas e externas, dentre as 
principais estão:  

 O aumento da divulgação do trabalho do Procon para os munícipes; 
atendimento através dos canais digitais - www.consumidor.gov e site;  

 Audiências e atendimentos remotos, por meio de videoconferências;  
 Criação de equipe específica para as atividades de fiscalização e 

programas; elaboração de palestras com temas específicos e atuais 
para consumidores e fornecedores; ampliação do atendimento 
presencial;  

 Ampliação dos atos fiscalizatórios; 
 Criação de projetos para viabilização de recursos financeiros do Fundo 

de Diretos   

PRÓ HABITAÇÃO 

 As propostas a serem implantadas no período de 2021 a 2024, tem 
como objetivo principal atender as necessidades de nosso município, 
com a implantação do Programa Municipal de Habitação Social e a 
execução do Projeto de Regularização Fundiária. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

1 - Renovação da frota com aumento do efetivo, e ações direcionadas com 
maior visibilidade dentro do município, além do trabalho conjunto com os 
demais órgãos e forças de segurança; 

2 - Treinamentos direcionados ao efetivo, com foco em situações 
extraordinárias, com utilização mais eficaz dos setores da própria Instituição, 
garantindo um melhor atendimento e respeito ao cidadão; 

3 - Compra de novos equipamentos, incluindo uniforme e armamentos; 

4 - Realização de programas voltados ao trabalho social, estreitando os laços 
entre a população com a Instituição e Administração; 

5 - Implantação da Sub Sede Central no Parque Francisco Rizzo, contribuindo 
significativamente no atendimento aos bairros no entorno da área central.  

 

  

 

 

 



 

 

CULTURA 

1. Implantação da “Carreta da Cultura” levando arte e cultura aos bairros 
que não possuem espaços culturais. 

2. Criação da Escola Municipal de Dança. 

3. Ampliação do atendimento da Escola de Música. 

4. Criação do cargo de carreira de professor de música, dança, artes 
plásticas e teatro para que se possibilite a continuidade dos cursos passando 
a oferecer cursos profissionalizantes de dança, artes plásticas e teatro. 

5. Retirada da Palhoça da frente do Centro Cultural Mestre Assis criando 
uma área de manifestações culturais voltadas para os turistas. 

6. Levar a “Paixão de Cristo” para a periferia da cidade. 

7. Reforma dos espaços culturais. 

8. Criação da Escola Municipal de Artes. 

 

 

ESPORTE 

Envidar os esforços para construção do Centro de Iniciação Esportiva. 

Melhores e ampliação dos equipamentos esportivos em toda cidade. 

Instalação de mais seis campos com gramas sintéticas 

Construção de novas pistas de caminhada e ciclovia. 

 

 

2 - Educação de Qualidade e 
conhecimento para o pleno 
desenvolvimento humano de crianças 
e jovens para que estes protagonizem 



a construção do seu futuro em um 
mundo em transformação 
 

 

VISÃO 

Buscamos uma educação básica, no âmbito das etapas e modalidades de 
responsabilidade da municipais, de qualidade para todos os Embuenses. 
Conhecimento, Criatividade, Protagonismo, Criticidade são os Pilares Para 
Cidadãos preparados e conscientes   Constante e Sustentável Processo de 
Harmonização e Desenvolvimento Social. 
 

PROPOSTAS: 

 
EDUCAÇÃO 

Ampliação do atendimento em tempo integral na rede pública municipal 
para o ensino infantil e fundamental com a implantação de um Núcleo de 
Educação Integral, na concepção da plena formação do estudante, 
integrando com atividades esportivas, artísticas, lúdicas e de fortalecimento 
da inteligência socioemocional. 

Construção de Novas Escolas Municipais para ampliação do atendimento à 
educação infantil e fundamental, bem como para a ampliação do tempo de 
permanência na escola, com o fim do período intermediário: 

Construção de uma Escola Municipal no Jardim da Luz para atender creche, 
pré-escola e ensino fundamental; 

Construção de mais uma Escola Municipal no São Marcos para atender 
creche, pré-escola e ensino fundamental. 

Construção de um Núcleo de Educação Integral  

Ampliação do tempo de estudo visando corrigir o período de aulas 
presenciais suspensas, através de promoção do ensino híbrido; 

Ampliação da parceria com Instituições de Ensino Superior para formação 
continuada do Professor. 

Ampliação do Programa de Desenvolvimento Profissional na rede municipal 
de ensino. 

Programa de incentivo à leitura e aprendizagem matemática com formação 
para Professores e incentivo à participação da família. 



Ampliação do Programa de saídas pedagógicas para atividades de ensino 
aprendizagem em Museus, Espaços Culturais, Feiras e Eventos,etc. 

Ampliação do Programa Horta Educativa. 

Implantação de educação tecnológica: 

1- Refazer toda a cobertura de internet nas escolas (100 megas para escolas 
com até 1000 alunos);  

2- Formação de uma equipe de tecnologia, inovação e formação tecnológica 
na secretaria de educação;  

3- Aquisição de equipamento para uso pedagógico (note books, 
computadores, tablets, Kits de robótica e etc); 

4- Remodelagem da escola digital e contratação de novo plano de 
hospedagem, para atender o fluxo de informação e formação exigidas pela 
rede; 

 

5- CRIAÇÃO DE ESPAÇOS MAKER; 

    • Robótica; 

    • Pensamento computacional 

    • Inteligência artificial;  

    • Redesenho dos espaços de aprendizagem; 

    • Repensar como as escolas devem trabalhar a tecnologia; 

 

6- USO DAS FERRAMENTAS DO GSUITE FOR EDUCATION 

    • Espaços de aprendizagem on-line; 

    • Aprendizagem colaborativa; 

    • Técnicas de aprendizagem mais profunda; 

    • Estudo de programação;  

    • Estudantes como criadores.      

 

7- CRIAR EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM AUTÊNTICA; 

    • Repensar o papel docente; 



    • Promover a equidade digital; 

    • Escalar a inovação docente; 

    • Lidar com as diferenças de resultados de aprendizagem entre estudantes 
de grupos sociais distintos;  

    • Personalizar a aprendizagem. 

 

3 – Ampliar Acesso à Saúde Com Um O Fortalecimento Do Modelo Que Trate A 
Todos Com Dignidade 
 
  
Visão: 

Queremos Embu das Artes entre as cidades mais saudáveis da do Brasil, com 
elevada longevidade e baixa mortalidade infantil.  
 

Propostas: 

SAÚDE 

 Aperfeiçoamento e ampliação na qualidade dos serviços públicos de 
saúde dando continuidade ao processo de permanente foco na 
humanização do atendimento, desde a recepção nas unidades de 
saúde até o atendimento médico. 

 Ampliação do Programa de qualificação e melhora dos modelos de 
atenção à saúde, com atividades na promoção, prevenção e 
recuperação em saúde, realizando programas especiais para a criança, 
a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e 
integral do cidadão. 

 Garantir a continuidade e sustentabilidade de ações eficientes e 
efetivas, focando a gestão de qualidade que promoção da Saúde 
Pública eficaz para as necessidades da população.  

 Fortalecer e ampliar o Programa de Saúde da Família. 
 Aumentar o número de médicos nas UBS. 
 Buscar parceria com a fundação ABRINQ para redução significativa da 

mortalidade infantil e promoção ao aleitamento materno – Programa 
Mortalidade Zero. 

 Implantar serviço de endoscopia. 
 Implantar serviço de ressonância magnética. 
 Implantar grupos de reeducação alimentar no município. 
 Implantar serviços de diagnóstico precoce de câncer de útero e 

mama. 
 Implantar serviços de cardiologia. 
 Capacitação para os profissionais sobre reeducação alimentar. 
 Fortalecimento da linha de cuidado da obesidade. 
 Intensificar a qualificação dos profissionais de saúde visando 

atendimento mais humanizado da rede de atenção à população. 



 Pleitear junto ao Governo Federal maior repasse do Programa Brasil 
Sorridente para melhorias no Centro de Especialidade Odontológica 
(CEO). 

 Implantar Serviço de Laserterapia na odontologia. 
 Implantar serviço odontológico no SAE e SADS. 
 Ampliar o acesso dos usuários ao fornecimento de próteses dentárias. 
 Pleitear junto ao MS a reposição dos médicos do Programa Mais 

Médicos. 
 Aprimorar o Programa de Saúde do Homem. 
 Ampliar e aprimorar  o Programa da Saúde do Idoso. 
 Ampliar e aprimorar o Programa de Saúde da Mulher. 
 Ampliar e intensificar o atendimento de pré-natal, parto e pós-parto a 

população alvo, através da parceria com o Programa Rede Cegonha 
do Governo Federal. 

 Implantar CER – Centro Especializado de Reabilitação. 
 Implantar o Atendimento de Consultório Farmacêutico. 
 Ampliar o Programa Remédio em Casa. 
 Fortalecer e ampliar o SADS – Serviço de Atendimento Domiciliar em 

Saúde. 
 Aprimorar as redes de assistência à saúde mental. 
 Assegurar e fortalecer o transporte no deslocamento dos usuários 

acometidos com doenças crônicas e de tratamentos contínuos em 
outros municípios. 

 Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) 
para confirmação de consultas com o objetivo de reduzir o 
absenteísmo nos serviços de saúde do município. 

 Ampliar o fornecimento do Kit Diabetes e Insumos para Curativo 
domiciliar. 

 

GESTÃO DE PESSOAS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Manter e ampliar o Programa de Humanização do atendimento em 
todos os setores aos servidores públicos, atuando na busca de 
ampliação também de benefícios através de parcerias e convênios. 

 Ampliação do Programa de Apoio ao desenvolvimento da saúde do 
trabalhador, implantando ações em todos os setores, visando a melhor 
qualidade de vida integral, para os servidores. 

 Recadastramento dos servidores ativos no mês de aniversário. 
 Implantação do Regime de Previdência Complementar. 
 Certificação no Pró Gestão. 
 Programa de Pré-Aposentadoria 

 

PROTEÇÃO SOCIAL COMO A TRILHA PARA A PLENA  
CIDADANIA E FIM DA POBREZA 
 

VISÃO 



Almejamos auxiliar os cidadãos  em condição de vulnerabilidade, além de 
também criar oportunidades e incentivos para sua saída definitiva da 
pobreza crônica. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 
O CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social é um 
serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social 
ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e 
acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção 
de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e 
sociais. 

Assim, o fortalecimento desta política pública promoverá ações curativas 
sociais e familiares, podendo potencializar recursos para a superação e 
prevenção do agravamento de situações de risco pessoal e social. 

 

PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS DO CREAS 

Programa Municipal de Insalubridade aos trabalhadores do SUAS – trabalho 
considerado essencial, na linha de frente diante de ´pandemia, catástrofes e 
situações de risco. 

A elaboração de um Plano Municipal para a População Idosa abrangendo 
inclusive uma política pública intersetorial a pessoa idosa que reside sozinha; 

Busca pela viabilização da Casa Lar (10 vagas) para população idosa em 
situação de risco pessoal e social; e efetivação de um convênio com ILPIs 
regularizadas do município; 

 

Busca pela implementação do Centro Dia para População Idosa e Serviço de 
Apoio domiciliar ao idoso- Pessoas com 60 anos ou mais que necessitam de 
cuidados durante o dia e que à noite voltam para suas casas, mantendo 
assim os vínculos sociais e familiares, ou aqueles que moram sozinhos e 
precisam de apoio por algumas horas do dia com auxilio para readquirir 
habilidades sociais, maior autonomia e apoio na tarefa de cuidar. Trata-se de 
uma estratégia de garantia dos direitos dos idosos. 

 

Ampliação da equipe técnica para atender crianças e adolescentes vítimas 
de violência, e estabelecer parceria com núcleos especializados a vítimas 
infanto-juvenil. 

 

Fortalecimento da rede de proteção à Infância - Criação de um Núcleo de 
Escuta Especializada para vítimas de abuso sexual ou testemunhas de 
violência; conforme Lei 13.431 de 04 de Abril de 2017. 



 

Ampliação e fortalecimento da Política Municipal de Educação Permanente 
para Trabalhadores do SUAS e Supervisão Contínua para as equipes técnicas. 
Programa de Apoio a graduação, extensão universitária e pós-graduação de 
trabalhadores do SUAS. 

Busca pela implementação do Projeto “Trampo da Hora” parcerias para 
formação, capacitação e empregabilidade, para os adolescentes e jovens em 
cumprimento de medida socioeducativa e em face da saída de abrigos com 
a maioridade civil. A empresa participante receberá selo do município como 
apoiadora dos projetos sociais de inclusão de jovens no mercado de trabalho. 

 

Ampliação e fortalecimento da Política Municipal para a População em 
Situação de Rua, com a criação de programas de moradia subsidiada, 
programas de retomada do trabalho e qualificação profissional. Reserva de 
vagas do Programa Frente de Trabalho Municipal para a população em 
situação de rua. 

 

Criação do Programa Municipal Bolsa POP – com repasse mensal de meio 
salário mínimo por 06 meses para aqueles que iniciarem a saída das ruas, e 
assim terem subsídios iniciais para manter os gastos domésticos e readquirir 
autonomia. 

Convênio com clínicas terapêuticas e de recuperação para dependentes 
químicos em situação de rua. 

Comitê intersetorial de atendimento ao adolescente autor de ato infracional 
desde a entrada na delegacia até a aplicação da medida judicial, com vistas 
a cultura de paz e reparação. 

Busca pela criação da Primeira Delegacia Especializada da região da Infância 
e Juventude 

A elaboração de uma politica pública municipal para a população em 
situação de rua, descrevendo as atribuições de cada secretaria de governo; 

Busca pela Sede / Estrutura física própria para o Centro Pop e Abrigo 
Institucional; 

Formalização da Central de Cadastro no Centro Pop, para realização de 
Cadastro para o Cadúnico, voltada exclusivamente para pessoas em situação 
de rua – considerando que o equipamento já realiza esses cadastros sem que 
seja considerada a existência de uma Central no local; 

Buscar a implantação de uma nova unidade de Centro Pop ou pequenos 
núcleos vinculados a esse, na região do Jardim Santa Tereza para atender a 
demanda existente naquela extremidade do município. Essa demanda se faz 
necessária, uma vez que, quando o atendimento a população em situação 



de rua ocorria no CREAS, que se localizava no Jardim Casa Branca, a maior 
parte dos moradores de rua da região Central, não acessava o equipamento. 
Hoje ocorre o inverso, sendo que a maior parte dos moradores de rua dos 
extremos do município (jardim Casa Branca, Santa Tereza, Santa Emília, 
Santo Eduardo e outros) que acessam com menor regularidade o 
equipamento; 

 

Envidar esforços para a implementação de programas de moradia para 
população em situação de rua; 

 

Criação de programa de trabalho ou de cotas no programa municipal de 
Frente de Trabalho para população em situação de rua;  

 

Buscar a implantação de repúblicas para pessoas em situação de rua, como 
continuidade do atendimento realizado pelo Abrigo Institucional, entendida 
como passo prévio a autonomia e independência da população em 
atendimento; 

 

Capacitação contínua da equipe, principalmente, educadores e equipe de 
apoio, na temática específica; 

 

Convênio com Instituição de Longa Permanência para Idosos para 
atendimento de idosos em situação de rua. 

 

CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

As políticas públicas para a pessoa com deficiência intencionam garantir o 
bem estar dos indivíduos com deficiência através do gerenciamento de 
recursos e da implementação de programas, projetos, serviços e ações que 
garantam uma real inclusão na vida em sociedade. 

Qualquer proposta de criação ou de ampliação de políticas públicas voltadas 
à população com deficiência precisa prever iniciativas integrativas e 
intersetoriais, que envolvam diversas secretarias, como Desenvolvimento 
Social, Saúde, Educação, Esportes, Indústria e Comércio, Cultura, Pró 
Habitação, entre outras. Pensar em política pública a ser empreendida 
apenas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, sem articulação com as 
demais secretarias, é espelhar a atual situação da questão da Pessoa com 
Deficiência: a segregação, o isolamento e a desconectividade. 

 



Sendo assim, propõe-se: 

Estruturação da Coordenação da Pessoa com Deficiência. 

A criação do “Programa Municipal de Empregabilidade da Pessoa com 
Deficiência”, que em parceria com empresas e instituições de ensino do 
município, oferecerá: 

• Preparação e Treinamento de Pessoas com Deficiência para Inclusão 
em Atividades Laborativas, Mercado Competitivo de Trabalho e Cidadania; 

• Oferta de cursos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento e 
estágios remunerados; 

• Apoio à formação educacional em parceria com a Secretaria de 
Educação; 

• Oferta de vagas alternativas a pessoas não alfabetizadas 
(organizadores, estoquistas, auxiliar de recepção, etc); 

• Garantia de cotas em equipamentos municipais que viabilizam a 
empregabilidade, como Fábrica de Empregos, Frente de Trabalho, Central de 
Trabalho; 

• Parcerias com o comércio e indústria locais para ampliação de ofertas 
de trabalho, garantindo acompanhamento e orientação aos empregados e 
aos empregadores; 

• Cadastro de currículos. 

A Criação de um Núcleo de Formação Continuada para servidores, que 
contemple, entre outras coisas, a formação e atualização de servidores que 
trabalham com a Pessoa com Deficiência e seus familiares. 

Propor a criação de Cooperativa, que preveja geração de renda através da 
venda dos produtos em barraca na Feira de Artesanato do Município e em 
loja virtual a ser criada e gerida com a participação de pessoas com 
deficiência. 

A viabilização, juntamente com a Secretaria da Saúde, do Centro de 
Reabilitação da Pessoa com Deficiência (CER), garantindo estimulação e 
acompanhamento adequado nas áreas médico ambulatoriais, como 
fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia e fisiologia. Esses 
acompanhamentos feitos pelas profissionais da área da saúde auxiliam na 
melhora, na reabilitação e também na preparação do deficiente físico para o 
mercado de trabalho e para a integração social; ou um Centro Unificado para 
Pessoas com Deficiências que abrangesse o Centro de Reabilitação, 
atividades esportivas e culturais adaptadas, a Casa do Autista e Pessoa Cega 
para estimular a autonomia da pessoa adulta; Atividade e Terapia assistida 
por animais. 

 



 

Criação de Grupo de Trabalho para Discussão de Políticas Públicas, 
envolvendo representantes de todas as secretarias do município. 

Criação de Programa de Desenho Universal para ampla acessibilidade. O 
processo de inclusão se relaciona com a melhora da acessibilidade do 
município em aspectos da arquitetura e urbanismo. Para isso produzir os 
estudos para se garantir: 

• Ampliar a adaptação de calçadas com rampas para além do centro 
histórico; 

• Ampliar a frota de ônibus adaptados; 

• Garantir acessibilidade em locais públicos e privados, inclusive centros 
culturais e esportivos; 

• Criação de rotas acessíveis com pisos táteis e sinalização em alto relevo 
(em braile)  e instalação de elevadores em prédios públicos (principalmente);  

• Construção de sanitários adaptados para o uso de pessoas em cadeira 
de rodas. 

 Enfim, é de extrema importância que as medidas de acessibilidade sejam 
ampliadas em todas as áreas: no transporte, na arquitetura e no urbanismo.  

 

Ampliar os investimentos de recursos no Centro Dia de Referência para a 
Pessoa com Deficiência. 

Ampliar  ampliar os investimentos em um espaço adequado para a 
realização das diversas atividades preconizadas pelo Centro Dia.  

 


