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Ser prefeito em Embu Guaçu é um desafio! Para a
construção de um governo responsável e inclusivo, devem
ser apresentados projetos factíveis, que garanta e efetive
direitos civis, políticos e sociais no âmbito do município.
Neste documento se encontram as sementes que
tornarão possível alcançar um consenso sobre saúde,
educação, mobilidade e acessibilidade urbana,
segurança, cultura, meio ambiente, desenvolvimento
urbano e esporte e lazer.

O conteúdo das propostas foi desenvolvido com o propósito de detalhar as presentes diretrizes,
mediante a indicação das ações transversais, como das ações e programas específicos para cada setor
de atividade governamental, com envergadura e complexidade que demandarão uma administração
extremamente eficiente além de conhecedora das necessidades dos munícipes.
O crescimento da cidade, associada à perda da capacidade de inovar através de ações estruturantes,
levou a um conjunto complexo de problemas como a insuficiência dos serviços públicos. Isso é
comprovado pela queda na qualidade dos serviços de saúde, educação, na insegurança da população e
na mobilidade da população.
Diante do esgotamento desse modelo, sinaliza-se um novo caminho, que tem como foco as gerações
presente e futura. A cidade que queremos é uma cidade que se norteia pelos princípios do
desenvolvimento sustentável, através de planejamento e gestão interdisciplinares integrados, onde é
promovida uma sociedade economicamente, socialmente e ambientalmente integrada.
Este documento contempla um diagnóstico de nossa cidade e um conjunto de diretrizes que irão nortear
os programas, projetos e ações do nosso governo. Um programa de desenvolvimento inovador para
Embu Guaçu deve garantir a melhoria da qualidade de vida de sua população.
A população de Embu Guaçu e Cipó querem mais! Quer um prefeito que seja capaz de ousar para mudar
o que precisa ser mudado e clareza para manter o que precisa ser mantido. A melhoria na segurança,
dos serviços de saúde e de educação da população são os pontos mais importantes para o aumento na
qualidade de vida dos Embuguaçuenses na atualidade.
Todos esses temas e tantos outros estão ao alcance da intervenção do prefeito e da gestão municipal.
São dentro de grandes temas que as diretrizes para a nova gestão de Embu Guaçu foram construídas
para atender as expectativas da população.
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SUGESTÕES DE PROGRAMA DE GOVERNO
EMBU GUAÇU E CIPÓ QUEREM MAIS

DIRETRIZES 2021-2024:
EDUCAÇÃO:

Aumentar o investimento na Educação Infantil com a ampliação de vagas em período integral pautadas
no contínuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta para as crianças de 0 a 5 anos;
Ampliar recursos financeiros para a Educação
Garantir a entrega de uniformes e materiais escolares
Reestruturar o transporte universitário
Fomentar recursos para a construção de Escola modelo
Melhorar a qualidade do ensino com a inclusão das disciplinas Inglês e Espanhol no ensino infantil;
Retomada de salas com reforço escolar de forma integral, contra turno ou via expansão da carga horária
dos alunos;
Melhorar a qualidade do ensino em todas as escolas municipais, visando igualdade no sistema
pedagógico, expansão da carga horária dos alunos, com uma forte articulação com as áreas de esporte,
ciência e cultura;
Valorizar os profissionais da educação com capacitação necessária ao aprimoramento da atividade
profissional;
Fomentar recursos para a criação de unidades de ensino com cursos técnicos;
Melhorar a qualidade do Transporte escolar com a troca de toda frota por veículos novos;
Criação do Programa Escola da Família Municipal com atividades nos fins de semana na rede municipal.

DESENVOLVIMENTO URBANO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE:

Garantir a manutenção de vias públicas com limpeza de ruas e bueiros, recapeamento e asfaltamento;
Readequação de passeios públicos visando a acessibilidade;
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Implantar projetos em parceria com a sociedade civil e outros órgãos de governo para nomenclatura
urbana;
Implantar projeto “Embu Guaçu viver mais e melhor” para auxiliar o acabamento das moradias da
população em parceria com a sociedade civil, instituições privadas e órgãos governamentais;

SEGURANÇA PÚBLICA:

Criar planos de segurança local e regional;
Investir mais e melhor na Guarda Municipal com o aumento do efetivo, formação e treinamento das
equipes de segurança, aquisição de uma nova Base Móvel e equipamentos para apoiar o trabalho da
corporação.
Implantar a base da Guarda Ambiental e aumentar o efetivo para ampliar o patrulhamento nas áreas
rurais, ajudando na fiscalização e prevenção dos crimes ambientais;
Implantar o Centro de Monitoramento integrado 24h;
Implantar os portais de Vigilância nas entradas do município com o sistema de monitoramento 24horas;
Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública de forma transparente, participativa,
visando garantir qualidade de vida em Embu Guaçu;
Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal com representantes da
sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas governamentais;
Incorporar conceitos da arquitetura contra o crime nas práticas de planejamento urbano;
Engajar Conselhos Comunitários de Segurança e Tutelares nas ações preventivas de segurança.

SAÚDE:

Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo
adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção
básica e da atenção especializada;
Implantar um Centro de Diagnóstico de Radiologia com exames de Tomografia, Mamografia,
Ultrassonografia, densitometria óssea e radiologia;
Descentralizar a assistência farmacêutica para as UBS´s mais distantes, aprimorando o fornecimento
Gratuito de Medicamentos á população na rede de saúde ou domicílio;
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Fomentar recursos para a Construção do Hospital e Maternidade Municipal;
Garantir e disponibilizar uma ambulância na UBS do Penteado;
Informatização de todas as unidades de saúde, formando um sistema integrado;
Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de unidades de pronto
atendimento/UPA, de serviços de atendimento móvel de urgência, de prontos-socorros e centrais de
regulação, articulada às outras redes de atenção;
Reorganização da saúde bucal, estendendo atendimento às unidades básicas de saúde com
equipamentos novos e disponibilidade de profissionais;
Buscar parcerias pública e privada para a criação do Pronto Socorro Infantil;
Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase nas áreas e
populações de maior vulnerabilidade;
Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras
drogas;
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao
envelhecimento ativo;
Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em
saúde;
Ampliar, equipar e reestruturar o setor de zoonoses;
Fomentar recursos para a criação do Pronto Socorro Veterinário Municipal
Reorganização e reestruturação do CAPS Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar,
com articulação da relação público-privado, gerando maior racionalidade e qualidade
Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do
trabalho dos profissionais de saúde
Participar diretamente da implementação de um novo modelo de gestão e instrumentos de relação
federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados,
participação social e financiamento estável;
Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência
para o SUS;
Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a avaliação de desempenho de
serviços e prestadores de serviços de saúde.
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CULTURA:
Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como indispensável para a
convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a paz social
Garantir, resgatar e aprimorar as festas tradicionais anuais de nossa cidade
Criar a virada Cultural
Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material e imaterial das culturas
que contribuíram para a formação da identidade cultural da cidade
Implantação da Feira Cultura e de Artes
Ampliar a oferta de atividades de formação cultural nos diversos centros culturais da cidade, incluindo
novas linguagens que atendam às aspirações da juventude diante do intenso desenvolvimento
tecnológico do mundo atual
Garantir acessibilidade das pessoas com deficiência aos eventos oferecidos pela Secretaria de Cultura,
assim como bibliotecas, serviços de turismos, parques, etc.
Reestruturação do Centro Cultural e da Casa de Cultura
Resgate das festas populares, culturais e musicais;

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e pobreza
articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a erradicação da pobreza;
Reestruturar o Programa Frente de Trabalho com a melhora do salário e qualificação profissional;
Ampliar a oferta dos cursos de geração de renda tais como: Panificação, Corte e costura, Cabelereiro,
Maquiagem, entre outros e com NOVAS turmas no horário noturno;
Implantar a equipe CRAS Volante;
Criar a Unidade Móvel de Acolhimento Social;
Construir o Centro de Convivência do Idoso no Distrito do Cipó;
Implantar o Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito do Cipó;
Ampliar os Núcleos de Inclusão Produtiva para diversos bairros;
Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e com as outras políticas
sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, para responder
com efetividade à diversidade das necessidades Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços
mediante estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o governo municipal e as
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entidades não governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do papel do estado e a
constituição da rede de proteção socioassistencial;
Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar a melhoria da gestão,
considerando-se todas as instâncias do sistema descentralizado e participativo, bem como as realidades
regionais e locais;
Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de
democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada.

ESPORTE E LAZER:

Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva;
Criar o CÉU Municipal na estrutura já existente do CSU;
Criar o Núcleo da Juventude utilizando na estrutura já existente da praça da cobra;
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a saúde e
qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros;
Aumentar as opções de lazer através do esporte com a criação do Parque Recreativo Municipal com
quadras desportivas, áreas para esportes radicais, campos de futebol, ciclovias, dentre outras;
Auxiliar na realização de convênios com confederações e clubes para incentivo de formação de atletas
e realização de campeonatos regionais em diversas modalidades;
Integrar a atividade desportiva através de campeonatos de futsal e futebol de campo, além dos
campeonatos entre as escolas da cidade;
Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e garantir equipamentos
adequados;
Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive idosos, ampliando a oferta de
espaços e instalações para atividades físicas na cidade, empresas e clubes;
Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos específicos (idosos, diabéticos e
outros) e estimular o empreendedorismo nas áreas de atividade física, saúde e esporte;
Descentralizar a atividade física levando para os bairros de mais difícil acesso, gerando entretenimento
e qualidade de vida;
Elaborar diagnósticos dos equipamentos e espaços de Esporte e lazer existentes para subsidiar ações de
manutenção e prevenção constantes, bem como de áreas disponíveis para ampliação da infraestrutura
física;
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Desenvolver atividades orientadas em massa (caminhadas, ginasticas, passeios, etc);
Manter sistema de animação esportiva, por meio de calendários de eventos e da instalação de novas
atividades permanentes;
Fomentar o esporte de iniciação e alto rendimento, com elaboração de projetos específicos tanto para
iniciação quanto para o alto rendimento, afim de termos representação da cidade em diversas
modalidades esportivas em competições e jogos regionais;
Retomar o campeonato interescolar, dando subsídio para a escola participar e levar seus alunos, além
de incentivar colégios particulares com um programa de bolsa atleta;
Dar funcionalidade ao Conselho Municipal de Esportes e Lazer, orientando-o para deliberar,
acompanhar e avaliar as ações de Esporte e Lazer no Município, ampliando a participação da sociedade
civil nas fases de decisões, execução e fiscalização dos resultados;
Construção de campos de futebol em diversos bairros do município, incentivando o lazer na várzea;
Aquecer a piscina do CSU e construir uma piscina no distrito do cipó.

MEIO AMBIENTE:
Implementar uma estratégia de desenvolvimento integrado sustentável local e regional que contemple,
dentre outros, uma política efetiva de saneamento ambiental, incentivos a construções sustentáveis, ao
consumo racional de energias e uso de energias renováveis;
Implantar a Coleta Seletiva bairro a bairro;
Implantar o Centro de Triagem de Materiais Recicláveis;
Equipar as praças e equipamentos públicos com lixeiras coleta seletiva;
Mobilizar a cidadania para, em conjunto com a prefeitura, definir políticas articuladas de água, esgoto,
áreas verdes, drenagem e resíduos sólidos;
Implementar uma política de saneamento básico e ambiental, articulando ações conjuntas com os
municípios da região metropolitana, alinhadas aos planos de saneamento básico do governo federal;
Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas de nascentes, incluindo essas áreas
na regulamentação da Reserva Particular de Patrimônio Natural Municipal;
Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos fundamentadas no conceito de
consumo consciente;
Criação de centro de triagem e centralização de recicláveis, ampliando esse plano afim de conscientizar
a população;
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Implementar parcerias com a inciativa privada e setor público, bem como obter mão de obra
especializada da população;
Implantar o projeto horta agroecológica em escolas, promover atividades entre pais e alunos, como
replantio de mudas nativas, entre outros;
Parceria com o governo do estado, iniciativa privada e da municipalidade para a revitalização do Parque
da Várzea;
Estabelecer meta de desmatamento zero para remanescentes de ambientes naturais, criando
mecanismos de compensação aos proprietários e criar políticas de incentivo para preservação de áreas
naturais remanescentes em propriedades privadas através de parcerias;
Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e participação de moradores no plantio e
cuidados dessas árvores, revitalizando os bairros;
Elaborar plano de uso dos parques, delimitando áreas importantes para conservação, preservação, lazer
e convívio;
Implantar o Viveiro Municipal;
Intensificar fiscalização contra descarte irregular de entulhos.

HABITAÇÃO:
Reestruturar as instituições vinculadas à habitação garantindo o monitoramento, transparência e
efetividade das políticas implementadas;
Ampliar e acelerar o processo de regularização fundiária das ocupações irregulares e áreas de risco,
mediante implantação de políticas de urbanização e legalização das áreas ocupadas, por meio de gestão
democrática e participativa;
Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver projetos, acompanhar obras e
desburocratizar processos em parceria com a sociedade civil;
Implementar política pública para a habitação visando garantir o direito à moradia, respeitando as
prioridades e situações de emergência, com participação popular e transparência.
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GESTÃO PÚBLICA:
Valorizar os servidores públicos e implementar o Plano de Cargos e Salários;
Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno, dentre
outras práticas;
Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento estratégico
participativo e do conceito de Cidade Inteligente;
Publicizar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados;
Praticar a integração metropolitana por meio de programas, projetos, parcerias e consórcios;
Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre efetivamente as ações dos
diversos órgãos da prefeitura;
Criar dotação orçamentária para a Subprefeitura do Cipó;
Distribuir de forma mais homogênea em todo o espaço urbano os serviços públicos e privados,
empregos e espaços para cultura, esporte e lazer
Avaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura
Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar repasse de recursos voluntários
Implantar sistemas de desburocratização dos serviços públicos
Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas educativas e preventivas, tais como:
uso de drogas, mobilidade, educação ambiental, acessibilidade, saúde, prevenção de acidentes
domésticos, acidentes funcionais e campanha permanente para prevenção de acidentes de trânsito

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:
Implementar e organizar redes de empreendimentos econômicos solidários;
Apoiar a implantação de arranjos produtivos inovadores em bairros, promovendo a descentralização
com a oferta de empregos localmente diversificada
Estimular a qualificação e a requalificação da população com vistas às novas ocupações profissionais
Implantação do Departamento de Qualificação Profissional e emprego
Implantação do Departamento de Eventos
Contribuir para a criação e formalização de microempresas
Fomentar a criação do parque industrial do Distrito do Cipó
Fomentar a implantação do Porto Seco
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Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos mercados de trabalho, público
e privado;
Buscar parcerias com instituições representativas do setor produtivo para apoiar as empresas na
implantação de programas de gestão ambiental.

TRÂNSITO E TRANSPORTE:
Garantir transporte coletivo de qualidade, com preços acessíveis e ambientalmente corretos;
Formular atividades voltadas à educação para mobilidade urbana em todos os segmentos da sociedade,
com apoio das redes escolares pública e privada e redes sociais;
Estudar impactos e demanda para implantar terminal rodoviário no distrito do Cipó, reformar e
modernizar o terminal de Embu Guaçu;
Implantar abrigos com iluminação e espaço para publicidade que permitirá parcerias com empresas
privadas para exploração de publicidade e conservação dos abrigos;
Implantar ciclovias e ciclo faixas;
Implantar aplicativo com monitoramento por satélite das linhas municipais para melhor fiscalização e
cumprimento de itinerários;

INFRAESTRUTURA:
Reestruturar a infraestrutura de Embu Guaçu e Cipó;
Reativar a Usina de asfalto;
Reativar a fábrica de bloquetes e etc;
Aquisição de Maquinas, Caminhões, Veículos e equipamentos para substituir o que está sucateado;
Implantar o Programa mais asfalto;
Implantar o programa bairro novo de novo;
Implantar o programa recapeando mais e melhor;
Implantar o programa minha praça minha família.
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