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Breves considerações sobre a cidade de Embu Guaçu

Embu Guaçu,  cidade onde o verde predomina insistentemente,  em que pese os

desmandos e ausência de poder público nas questões sociais,  ambientais e

econômicas.  É o que vive hoje o cidadão embuguaçuense que não possui e nem

desfruta de direitos básicos fundamentais que formam a democracia e a cidadania

brasileira.
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O Desenvolvimento,  a Democracia e a Inclusão Social são os três pilares de

um modelo de desenvolvimento sustentado numa sociedade democrática e

participativa.  Não podemos nos ater em decisões de governo advindas de

resoluções dos gabinetes, mas sim de uma ampla discussão entre sociedade

civil, técnicos da prefeitura ou gestores da área. Esta será a nossa forma de

governar,  enfrentando os problemas de forma coletiva,  levando em conta

todos os pontos de vista possíveis.

Nosso Programa de Governo visa apresentar com clareza a orientação

adotada e propostas que apontem,  prioritariamente,  para a solução de

problemas na saúde,  educação,  habitação,  mobilidade urbana,  transporte,

infra-estrutura,  segurança e qualidade de vida como esporte,  lazer e meio

ambiente.  Apresentaremos também propostas para a fomentação e o

desenvolvimento de turismo em nossa cidade.

Dentro da prática efetiva da gestão participativa, propomos planejar a

cidade como um todo, assegurando as noções de cidadania e de coletividade,

gerando novas perspectivas para o município de Embu Guaçu.

Conhecemos e nos identificamos profundamente com os dilemas e

potencialidades de nossa cidade e entendemos que podemos efetivamente

dar uma significativa contribuição para o processo administrativo.  Não

faremos como muitos governantes anteriores que,  após vencerem as

eleições, não deram continuidade às boas coisas que se verificou em outras

gestões.  Entretanto,  não só daremos continuidade,  como aprimoraremos e

investiremos no que for bom,  fazendo um trabalho sério e voltado ao

interesse público.

A cidade é o território onde as pessoas vivem,  trabalham,  produzem,

criam suas famílias e desenvolvem suas potencialidades e seus talentos. Para

isso, precisam de bens e serviços que em grande parte dependem da atuação

do poder público municipal,  como é o caso da Saúde,  da Educação,  da

Cultura e do Esporte e Lazer.  Um dos resultados  mais visíveis da

desigualdade e da exclusão social em Embu Guaçu é a situação de pobreza

absoluta em que vive parcela significativa da nossa população.

Não podemos aceitar que em nossa cidade,  com os recursos que ela

tem,  ainda existam pessoas morando em barracos e casas,  em condições
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subumanas.  É obrigação da sociedade e em especial do governo municipal

transformar essa realidade e assegurar condições dignas de vida a todos. A

inclusão social,  dessa maneira,  deve dar conta dos aspectos sociais,

econômicos, urbanos e políticos da vida na cidade.

Cabe à Prefeitura buscar garantir permanentemente o acesso ao

atendimento integral para todos que procuram a rede pública de Saúde,

oferecendo serviços de qualidade e tratamento humano e respeitoso.

Também compete ao município assegurar na Educação pública o acesso à

ciência, à tecnologia, às artes e à filosofia, contribuindo para que os futuros

cidadãos desenvolvam suas habilidades e potencialidades.

Nossa cidade deve ser acolhedora: é nela que convivemos com nossas

famílias,  nossos amigos,  nossos vizinhos.  É em nossa cidade que,

independentemente de onde tenhamos nascido,  nos sentimos aceitos,  nos

sentimos parte integrante de sua identidade e atuamos como construtores e

participantes de seu desenvolvimento.

Também queremos uma cidade inclusiva,  que assegure acesso às

políticas públicas para todos os seus moradores.

Mas a cidade também deve ser o espaço que nos propicie as

oportunidades e os meios para sermos o que sonhamos e o que nossas

habilidades e talentos nos permitam ser.

Uma cidade assim, acolhedora, inclusiva e de oportunidades – é a Embu 

Guaçu que construiremos!

SAÚDE

A Constituição Federal determina que pelo menos 15% do orçamento dos 

municípios deve ser investido em saúde.

Nossa proposta é investir além deste percentual, ultrapassando o limite 

mínimo constitucional e sendo ousado na solução de velhos problemas da 

nossa cidade.

 Construir  um  hospital  com  equipamentos  novos  e  modernos  para  o

atendimento de urgência e emergência. Este hospital contará também com alas

de internação, completamente equipadas, nos termos do conselho federal de

medicina.
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 Construir  um  pronto  socorro  infantil,  com  equipamentos  e  atendimento

especializado;

 Implantação  de  um  centro  de  diagnóstico  de  radiologia  com  exames  de

tomografia, mamografia, desintometria óssea, ultrassonografia e radiologia;

 Implantar um centro de exames cardiológicos;

 Reformar equipar as unidades básicas de saúde e pronto socorros;

 Impántar e ampliar o programa remédio em casa;

 Ampliar o PACS – Programa dos agentes comunitários de saúde;

 Funcionar a distribuição de medicamentos nas unidades de saúde, aprimorando

o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de saúde ou do

domicílio;

 Ambulância permanente na UBS do PENTEADO/SANTA RITA;

 Introduzir e ampliar os programas do ministério da saúde,  tais como,  PSF

(programa saúde da família);  Programa Brasil Sorridente;  PAD (programa de

atendimento domiciliar);  PID (Programa de Internação Domiciliar);  farmácia

popular,  Programa Melhor em Casa,  SAMU (serviço móvel de atendimento de

urgência); hiperdia; saúde da mulher; saúde do idoso, entre outros.

 Reorganização e reestruturação do CAPS;

 Implantação do CAPS infantil, CAPS álcool e droga e emergência psiquiátrica, 

promovendo terapia em grupo para reintegração social;

 Implantar cursos de qualificação profissional para funcionários de recepção e 

enfermagem;

 Aumentar a realização de exames laboratoriais;

 Mutirões de oftalmologia e catarata;

 Informatização de todas as unidades de saúde, formando um sistema integrado 

de agendamento, atendimento, tratamento continuado, etc.

 Reorganização da saúde bucal, estendendo atendimento às unidades básicas de 

saúde com equipamentos novos e disponibilidade de profissionais.

 Envidar esforços para reduzir mortalidade infantil;

 Estabelecer convênios com clínicas médicas particulares para suprir eventuais 

demandas de especialidades;

 Criar a central de agendamento de consultas totalmente informatizada;

 Implantar atendimento preferencial aos idosos em todas as unidades de saúde 

da rede pública;
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 Ampliar e equipar e reestruturar a vigilância sanitária;

 Melhorar as condições do transporte ambulatorial, aumentando o número de 

veículos e reduzindo o tempo de percurso com os pacientes;

 Ampliar, equipar e reestruturar o setor de zoonoses, implantando e estruturando
o programa de castração gratuita pela municipalidade;

 Fazer gestões junto ao governo do estado para regularizar o fornecimento de

medicamentos de alto custo;

 Implantar o “circular da saúde”,  linha de ônibus para interligar os principais

bairros às unidades de saúde da cidade;

 Implantar sistema moderno de administração hospitalar mediante contrato

firmado com previsão de todas as cláusulas garantidoras de qualidade e

eficiência na prestação do serviço;

 Reestruturar o setor de ambulâncias, adquirindo 04 (quatro) novas ambulâncias

equipadas;

 Implantar o Sistema de Saúde Itinerante,  onde uma equipe móvel fará visitas

regulares nas escolas da rede municipal para saúde dos nossos alunos;

 Apoiar  projeto  de  equoterapia  e  outras  terapias  voltadas  às  crianças  com

necessidades especiais.

EDUCAÇÃO

 Eliminar o déficit de vagas na educação de 0 a 5 anos, atendendo plenamente a

atual demanda.

 Trocar toda frota sucateada do transporte escolar por veículos novos e em

condições plenas de segurança para as nossas crianças;

 Implantar o programa rede de desenvolvimento e educação,  articulando

universidades e centro universitários para que criem projetos de pesquisa em

nível de pós-graduação,  com apoio das empresas,  a serem desenvolvidos por

professores da rede municipal de ensino junto às suas comunidades,

possibilitando a elaboração de propostas para suas demandas e potencialidades locais.

 Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de forma a

garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição.

 Reestruturar a proposta pedagógica voltada ao atendimento de jovens e adultos,

organizando um currículo voltado ao mundo do trabalho e que considere as
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diversidades,  especialmente quanto às questões de gênero,  raça e geração,

incluindo lazer e cultura no processo educacional.

 Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de acesso

democrático e transparente,  promovendo a permanência dos alunos e

desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta.

 Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município.

 Aprimorar os programas de alfabetização de jovens e adultos.

 Aprimorar a política de entrega de uniformes e materiais escolares, assegurando

sua qualidade e prazos de entrega;

 Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal, melhorando o

monitoramento escolar e as condições dos veículos.

 Promover o conhecimento científico,  humanístico,  artístico,  tecnológico e o

desenvolvimento de valores éticos.

 Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação,  juntamente

com a formação permanente e a valorização dos educadores,  a reorientação

curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do processo

educacional.

 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de

segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras.

 Reestruturar as ações para execução dos convênios,  aprimorando o

acompanhamento,  a supervisão e qualificando a parceria com as entidades

filantrópicas que atendam crianças de 0 a 5 anos.

 Implantar sistema de verificação de presença do aluno da rede pública municipal

de ensino por um sistema de SBD (Sistema de Biometria Digital),  a fim de

controle interno e externo,  propiciando aos pais a informação via SMS da

presença do seu filho na escola e permitindo relatórios detalhados para fins

administrativos.

 Ampliar e qualificar os atuais projetos desenvolvidos e em andamento pela

Secretaria de Educação.

 Aprimorar a formação permanente dos educadores,  com troca de experiência

entre eles.

 Consolidar a capacitação dos educadores na utilização da informática e de

outras linguagens de comunicação.

 Garantir a inclusão das crianças com deficiência,  assegurando acessibilidade,

equipamentos e formação para os profissionais da rede municipal de ensino.
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 Implantar e firmar convênios para aprimoramento do Programa de Educação

para o Mundo do Trabalho, dirigido aos adolescentes com idade entre 14 e 17

anos.

 Implantar cursos profissionalizantes para capacitação e formação de

profissionais;

 Manter  e  ampliar  o  Plano  de  Carreira  do  profissional  da  educação,  visando

sempre a valorização dos nossos educadores e servidores desta pasta.

 Criar o CENTRO DE RECURSOS, destinado ao acompanhamento de alunos

com necessidades especiais que após o período de aula nas escolas que fazem a

inclusão pedagógica, terão acompanhamento psicológico e outras atividades.

 Ouvir os profissionais da educação a fim de implantar e aprimorar os planos e

projetos relacionados à educação municipal;

 Apoiar os diretores da rede estadual de ensino e firmar parcerias para fomentar

atividades escolares;

 Estudar a possibilidade de implantação da Escola em Tempo Integral na rede

municipal;

 Abrir as escolas aos finais de semana para a prática de esportes nos bairros, bem

como para disponibilizar atividades de lazer.

 Capacitação de profissionais da educação para a linguagem de libras.

INCLUSÃO     SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROPOSTAS DE AÇÕES:

 Estabelecer estratégias e aprimorar a implantação do SUAS (Sistema 

Único da Assistência Social);

 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a

comunidade.

 Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos 

beneficiários dos programas de transferência de renda, visando à 

emancipação das famílias.

 Adequar a rede de CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) 

para atender a demanda do município nas regiões de maior 

vulnerabilidade.
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 Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Rua e Apoio 

Social para acolher, tratar e reintegrar pessoas em situação de rua 

(ALBERGUES COM ENCAMINHAMENTOS E TRATAMENTOS)

 Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio-assistenciais, 

definir padrões de qualidade e implementar mecanismos de controle e 

avaliação dos serviços das entidades parceiras da Prefeitura.

 Aumentar a oferta de programas complementares, como microcrédito,

capacitação profissional,  alfabetização de adultos,  cooperativismo e

ações de educação, cultura, esporte e lazer para famílias em situação

de vulnerabilidade social.

 Introduzir o enfoque racial nos cursos de formação dos profissionais da

Guarda Civil Municipal e dos operadores do Direito em todos os níveis.

 Realizar formação permanente dos servidores nas questões

relacionadas aos direitos humanos,  visando um atendimento que

elimine qualquer manifestação de discriminação racial.

 Criar um Albergue para abrigo de moradores de rua.

CRIANÇA E ADOLESCENTE – PROPOSTAS DE AÇÕES:

 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social,  Cultura,

Educação,  Esportes,  Lazer e Saúde,  enfocando prioritariamente a

prevenção e a atenção à família.

 Promover articulações com o Governo Federal e o Estadual para

aplicação de recursos financeiros na cidade,  ampliando a oferta de

serviços à criança, ao adolescente e às suas famílias.

 Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas

contra todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso,

maus-tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao

adolescente.

 Privilegiar atividades sócio-educativas em meio aberto para crianças e

adolescentes em situação de vulnerabilidade,  com destaque para as

ações voltadas à permanência e ao sucesso na escola.

 Aderir ao Programa e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,

para fomento e apoio a planos,  programas e projetos

municipais/regionais de atendimento protetor à criança e ao

adolescente vítima de violência e ao adolescente em conflito com a lei,

em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
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MULHERES E POLÍTICAS DE GÊNERO: PROPOSTAS DE AÇÕES:

 Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às

mulheres vítimas de violência.

 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres

em situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices

de violência contra as mulheres.

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os

serviços de atendimento às vítimas.

 Criar o Centro de Apoio e a Casa Abrigo para mulheres vítimas de
violência.

 Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a

reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência

doméstica.

 Implantar as medidas previstas na Lei Maria da Penha.

 Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos 

programas sociais do município.

 Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer 

destinados às mulheres nos equipamentos públicos municipais.

 Realizar, em parceria com o movimento de mulheres, o Encontro 

Mulher e Direitos Humanos, entre outras atividades.

TERCEIRA IDADE OU MELHOR IDADE - PROPOSTAS DE AÇÕES:

 Ampliar as condições de utilização,  pelos idosos,  dos espaços

existentes,  com ofertas de serviços e atividades de convivência,

incluindo o atendimento específico aos que estão em situação de

vulnerabilidade.

 Incentivar agências e operadoras de turismo da cidade a promover

atividades de lazer e turismo para a população idosa, em consonância

com as iniciativas do governo federal.

 Incentivar o setor privado e as ONGs a gerarem alternativas de

moradia para pessoas idosas sem proteção familiar.

 Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas.

 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar

quanto às suas necessidades e direitos;
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 Realização dos BAILES e FESTAS aos nossos idosos, com a vinda de

artistas da jovem guarda e de épocas que marcaram história;

 Dar cumprimento à Lei Municipal que criou espaço de lazer e semana

do idoso, realizando várias atividades voltadas para entretenimento e

valorização da pessoa idosa.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PROPOSTAS DE AÇÃO:

 Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal e

estadual de forma integrada às políticas e programas locais para

pessoas com deficiência, descentralizando a oferta dos serviços.

 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das

pessoas com deficiência,  pelo próprio poder público e pela iniciativa

privada.

 Aprimorar as ações da Escola de Educação para pessoa com deficiência.

 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho

com este segmento.

 Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com
deficiência.

 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas

com deficiência.

 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo

a adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos,  o transporte

especial e a capacitação de familiares para a reabilitação baseada na

comunidade, de acordo com o Decreto Federal 5296/04.

JUVENTUDE – PROPOSTAS DE AÇÃO:

 Realizar parcerias com a iniciativa privada para propagar ações juvenis

nos diversos espaços e regiões da cidade;

 Criar o Conselho Municipal da Juventude,  para formular diretrizes,

discutir prioridades e avaliar programas e ações governamentais.

 Aprimorar o Projeto Projovem,  em parceria com o governo federal,

visando ampliar o atendimento aos jovens entre 15  e 29  anos

excluídos da escola e da formação profissional, e trabalhando em três

eixos: elevação escolar, qualificação profissional e ação comunitária.
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 Implantar o projeto Cultura Viva,  em parceria com o governo federal,

visando fortalecer as manifestações culturais e a produção audiovisual

nas comunidades e nas escolas.

 Aprimorar o PROTEJO –  Projeto de Proteção dos Jovens em Território

Vulnerável,  que visa à formação e a inclusão de jovens expostos à

situação de violência doméstica ou urbana e jovens moradores de rua.

 Desenvolver na cidade o programa Juventude e Meio Ambiente,  do

governo federal, que visa à formação e o fortalecimento de lideranças

ambientalistas jovens.

 Promover campanhas informativas sobre sexualidade e drogadição.

 Garantir atendimento adequado e diferenciado, por meio de convênios

e parcerias, aos jovens em situação de drogadição e às suas famílias,

para que sejam tratados como dependentes químicos sujeitos de

direitos.

 Criar o Programa Turma Cidadã,  que desenvolverá ações voluntárias

de jovens visando aspectos relacionados à cidadania e aos direitos

humanos.

 Desenvolver projetos de entretenimento voltado ao público jovem da

nossa cidade.

TRANSPORTE     E     TRÂNSITO

 Construir 01 terminal de transporte coletivo no Distrito do Cipó Guaçu

e reformar  e  modernizar  o  Terminal  do   Centro de Embu Guaçu,

ligando os bairros da cidade com linhas municipais que irão integrar

com as linhas intermunicipais que sairão dos terminais,  propiciando

integração tarifária e maior qualidade na prestação do serviço.

 Negociar com a EMTU a implantação de uma linha que saia do

Terminal Distrito do Cipó-Guaçu, passando pelo Centro de Embu Guaçu

atendendo os usuários do Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

 Negociar a implantação de novas linhas intermunicipais junto à EMTU.

 Exigir treinamento permanente para os trabalhadores que operam no

transporte coletivo, visando a excelência no atendimento da população

usuária.
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 Implantar abrigos com iluminação e espaço para publicidade que

permitirá parcerias com empresas privadas para exploração de

publicidade e conservação dos abrigos.

 Criar um canal direto de comunicação por meio de atendimento aos

usuários do transporte coletivo.

 Aprimorar a elaboração das estatísticas de acidentes de trânsito,

visando à identificação dos locais de maior incidência de acidentes

para orientar as intervenções de engenharia,  fiscalização,  operação e

educação de trânsito.

 Implantar ciclovias e ciclofaixas.

 Aprimorar e intensificar os serviços de manutenção e implantar

sinalização viária horizontal, vertical e semafórica.

 Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito voltado

para crianças em idade escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres,

condutores e passageiros, em parceria com a Secretaria de Educação.

 Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no

entorno das escolas.

 Implantar o monitoramento por satélite das linhas municipais para

melhor fiscalização e cumprimento de itinerários;

 Rever o contrato de estacionamento rotativo da cidade (zona azul)

HABITAÇÃO  ,   POLÍTICA     URBANA     E     INFRA  - ESTRUTURA

 Elaborar o Plano Municipal de Habitação,  Meio Ambiente e

Desenvolvimento Urbano,  que deverá definir ações de curto,  médio e

longo prazo,  por meio da participação cidadã,  com atenção especial

para as áreas de assentamentos subnormais, de mananciais e para as

áreas conturbadas,  bem como diagnosticar o déficit habitacional e

identificar locais de habitação com assentamentos precários para fins

de regularização através de Projetos do Governo Federal e Estadual.

 Revisar e adequar o PLANO DIRETOR de Embu Guaçu, possibilitando

maior autonomia de licenciamento à Administração Pública.

 Criar as condições para que o município possa aderir de forma plena

ao Sistema Nacional de Habitação.

 Garantir prioritariamente o acesso da população com renda de até três

salários mínimos aos programas habitacionais.
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 Promover a urbanização,  regularização fundiária e recuperação

ambiental de assentamentos precários.

 Produzir novas moradias,  por meio de mutirão associativo,

financiamento de habitação de interesse social (HIS)  e parceria

empresarial, entre outros.

 Promover parcerias com Universidades Públicas ou Privadas para

desenvolvimento de Projeto Piloto para Urbanização e Revitalização do

Centro de Embu Guaçu e Distrito do Cipó-Guaçu,  como forma de dar

identidade visual à nossa cidade.

 Dar continuidade aos Projetos que estiverem aprovados junto aos

Ministérios e Secretarias, bem como envidar esforços para aprovação e

saneamento dos que estiverem com pendências.

 APROXIMAR A NOSSA CIDADE DE ISRAEL, CRIANDO A PRAÇA ESTADO

DE  ISRAEL  a  fim  de  fazer  parceria  com  ISRAEL  para  repasse  de

recursos  e  tecnologias  à  nossa  cidade;  “Eu  Abençoarei  os  que  te

abençoarem” Gênesis 12:3

 Dar cumprimento a Lei Municipal que estabelece a possibilidade de

parcerias e convênios com Associações de Moradores e Amigos de

Bairro para implantação do PROGRAMA EMBU GUAÇU BEM CUIDADA,

priorizando o planejamento integrado dos trabalhos de manutenção da

cidade, como capina, limpeza de bueiros, poda de árvores, pintura de

guias,  sinalização,  desratização e iluminação,  garantindo uma cidade

limpa e bem cuidada.

 Criar o Programa BAIRRO A BAIRRO para Recuperação de 03 (três)

bairros por mês. Este programa terá 03 (três) equipes de Manutenção

Viária,  composta com Máquinas e Caminhões,  administradas pela

Secretaria de Infra-estrutura,  onde uma equipe ficará no Distrito do

Cipó-Guaçu (SUB PREFEITURA),  outra no PÁTIO DA PREFEITURA para

atender a Região Central do Município e a região sul e a terceira ficará

responsável pela outra Região  Norte, permitindo que os bairros sejam

recuperados e conservados com material e equipamentos eficientes.

 DESENVOLVER  O  MAIOR  PROGRAMA  DE  ASFALTO  E  ILUMINAÇÃO

PÚBLICA QUE EMBU GUAÇU JÁ TEVE, com parcerias com os governos

federal e estadual;
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 Implantar lixeiras comunitárias nos bairros a fim de que não seja

jogado lixo em via pública, bem como instalar lixeiras com espaço de

publicidade a fim de se manter parceria com o setor privado que

poderá explorar a publicidade com o ônus de conservação e

implantação na cidade e nos abrigos de ônibus.

 Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e

orientar sua adequada conservação.

 Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios
públicos.

 Implantar parques e praças na periferia,  dotando-os de segurança e

descentralizando as práticas de cultura,  esporte e lazer promovidas

pela prefeitura.

 Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos e

limpeza urbana,  bem como estruturar e equipar o Centro de Coleta

Seletiva que atualmente está em completo abandono e sem dar

respaldo aos catadores seletivos cooperados.

 Estimular as práticas de redução, triagem, reciclagem e reutilização de

resíduos sólidos, bem como a organização do mercado de recicláveis e

o fomento à geração de emprego e renda, estimulando a organização

de associações comunitárias e cooperativas de catadores.

 Reformar os cemitérios de Embu Guaçu,  Cipó-Guaçu e Congonhal,

equipando os servidores alocados neste departamento e promovendo

a pavimentação das alamedas,  dando denominação e facilitando a

localização de túmulos.

 Arborizar e elaborar Projeto de Paisagismo que fará do Cemitério do

Congonhal, um dos mais belos cemitérios da região.

 Estruturar toda a Administração dos cemitérios municipais,

informatizando suas informações e serviços.

 Reforma e ampliação dos Velórios Municipais de Embu Guaçu,  Cipó-

Guaçu e Congonhal,  dando mais dignidade e respeito aos nossos

munícipes.

 Construção de Sanitários Públicos nas Praças com maior movimento,

no Centro de Embu Guaçu e no Distrito do Cipó;

 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COBRA com identidade correspondente

ao nome e implantação de atividades aos finais de semana e praça de

eventos;
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GESTÃO     AMBIENTAL

 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente;

 Fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente para recebimento e 
alocação de recursos provenientes de multas, impostos e outros a 
serem utilizados em ações de proteção e conservação ambientais.

 Intensificar ações de fiscalização ambiental integrada aos demais

órgãos ambientais.

 Aprimorar sistema de monitoramento de áreas de risco, articulado com

a Defesa Civil, e executar as obras prioritárias.

 Oferecer orientação gratuita a população para orientação sobre os

procedimentos e legislações ambientais,  assim como em ações de

defesa dos cidadãos prejudicados por danos ou passivos ambientais.

 Promover educação ambiental na rede municipal de ensino.

 Rever o Plano de Investimento da Sabesp previsto no contrato de

concessão a fim de garantir obras e serviços que melhorem o

abastecimento de água e o tratamento de esgoto em nossa cidade.

 Buscar parcerias com as demais esferas de governo para desenvolver

projetos para recuperação de APRM (Área de Proteção e Recuperação

dos Mananciais), tais como obras de saneamento, atividades de lazer e

educação ambiental e iniciativas econômicas não impactantes e

compatíveis com a conservação ambiental da área, como ecoturismo e

produção vegetal.

 Estimular e apoiar parcerias e iniciativas próprias da comunidade para

a requalificação ambiental de áreas públicas e privadas, incentivando a

prática de conservação.

 Manter presença ativa na Câmara de Compensação Ambiental da

Secretaria de Estado do Meio Ambiente,  a fim de garantir o

recebimento de compensação devida aos municípios.

 Coleta seletiva, com a criação de galpões de reciclagem e criação de

cooperativas;

 Serviço de coleta de lixo NÃO SERÁ MAIS TERCEIRIZADO.

 Oferecer o serviço de limpa fossa aos munícipes como princípio básico

de saúde pública.
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 Garantir o repasse estadual de recursos provenientes de

compensações ambientais,  como o ICMS ecológico devido ao

município, e sua consequente aplicação em projetos ambientais.

DESENVOLVIMENTO     ECONÔMICO

SUSTENTÁVEL     E     GERAÇÃO     DE     RENDA

 Após a reforma administrativa que irá diminuir o número de secretarias

e  de  cargos  comissionados,  acabando  de  vez  com  o  cabide  de

empregos  na  Prefeitura,  implantaremos  um  Departamento  de

Trabalho,  Desenvolvimento Econômico e Comércio para fins de

fomentar a atividade empresarial,  estimulando a modernização

industrial,  favorecendo a ocupação de terrenos e prédios ociosos ou

abandonados,  oferecendo incentivos para a vinda de empresas ao

município como forma de gerar renda e emprego. Estimular e capacitar

os comerciantes locais para o oferecimento de um serviço e produtos

de qualidade, retendo assim o capital consumista em nossa cidade. A

bem da verdade,  nossa cidade “inchou”  e não cresceu,  pois

crescimento e desenvolvimento econômico se verifica por meio de

planejamento e presença do poder público oferecendo meios e

incentivos aos empreendedores.  É o que pretendemos com a criação

desta Secretaria.

 Apoiar e manter os programas de incentivo ao agricultor de nossa

cidade,  viabilizando a logística dos seus produtos por meio de

recuperação das estradas no plano de recuperação das vias.

 Trabalhar em sintonia com o Conselho Municipal de Agricultura.

 Criar a Cidade Digital,  oferecendo acesso gratuito de banda larga à

internet,  com disponibilização de um pacote mínimo de serviços para

toda a cidade.

 Criar a identidade para a nossa cidade,  transformando-a na CIDADE

SAUDÁVEL – onde você respira o ar mais puro de São Paulo, com a

criação de pacotes turísticos e fomentação de polos de saúde, atraindo

empresários do setor a fim de que as nossa cidade seja reconhecida

como a cidade ecologicamente correta e saudável.



Programa de Governo 2021/2024 – RECONSTRUINDO EMBU GUAÇU

 Criar Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico,  Trabalho e

Comércio de Embu Guaçu para estabelecer diretrizes e integrar os

mais diversos segmentos da sociedade neste processo de

desenvolvimento econômico.

 Ampliar a política de microcrédito para pequenos empreendedores, por

meio do Banco do Povo.

 Ampliar os programas existentes de geração de renda,  capacitação

profissional entre outros.

 Estimular as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção,

comercialização,  compras compartilhadas,  cadeias produtivas,

associações e cooperativas nos diversos setores da economia.

 Organizar o comércio informal de ambulantes.

 Promover eventos,  feiras e exposições de produtos e serviços em

parceria com empresas e expositores.

 Envidar esforços para trazer uma ETEC (Escola Técnica Profissional)

para a nossa cidade a fim de capacitar e qualificar nossos jovens para

o mercado de trabalho.

 Criar o MERCADO MUNICIPAL para venda de produtos produzidos em

nossa cidade a preço mais baixo e produtos mais fresco;

 DESBUROCRATIZAR  O  ATENDIMENTO  AO  COMERCIANTE  E

EMPRESÁRIO,  TRABALHANDO NO APOIO  E  FOMENTO DA  ATIVIDADE

ECONÔMICA NO MUNICÍPIO. 

SEGURANÇA     PÚBLICA

 Investir mais e melhor na Guarda Municipal é um compromisso do

Programa de Governo, com criação de Inspetorias Regionais, formação

e treinamento das equipes de segurança,  aquisição de nova frota e

equipamentos para apoiar o trabalho da corporação.  Além disso,

iremos criar o Grupamento de Guarda Ambiental para ampliar o

patrulhamento nas áreas rurais, ajudando na fiscalização e prevenção

dos crimes ambientais.

 Ampliar os programas de segurança nas escolas, centros comerciais e

principais acessos à cidade.
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 Estabelecer convênio junto ao Governo do Estado para a implantação

da chamada Operação Delegada, onde Policiais Militares em seus dias

de folga passam a trabalhar diretamente para o município.

 Envidar esforços junto ao Governo do Estado, com os prefeitos da 

região a fim de separar a 2ª Companhia da Polícia Militar dos 

municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra que oneram a 

disposição de efetivo e viaturas, criando assim uma 3ª Companhia no 

25ª Batalhão.

 Reestruturar e tornar efetiva a atuação do Conselho de Segurança

Comunitária,  a fim de orientar os órgãos responsáveis sob as

necessidades de cada bairro,  atuando em conjunto com o Conselho

Municipal de Segurança Pública.

 Criar programa de apoio ao jovem dependente químico e atuar com

rigor visando o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na

proibição de venda de bebidas alcoólicas,  armas e outros produtos

para menores de 18 anos.

 Aprimorar e investir no sistema de monitoramento por câmeras, como

medida de segurança nos principais pontos da cidade e nos acessos.

REFORMA     E     MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA

 Dar completa transparência dos atos e documentos públicos, tais como

contratos, licitações, editais, notas fiscais, etc, instalando câmeras em

todas as repartições a fim de que nada seja tratado de forma obscura

mas sempre com lisura e transparência.

 REALIZAR AUDITORIA DE TODOS OS CONTRATOS E PATRIMÔNIOS

PÚBLICOS a fim de responsabilizar eventuais irregularidades apuradas.

 Aprimorar o sistema transparência do governo municipal, simplificando

o acompanhamento por parte de qualquer cidadão dos atos e

documentos públicos.

 Aprimorar a capacidade institucional da Administração Municipal com a

implantação do sistema de avaliação de desempenho profissional,

eficiência e responsabilidade dos servidores públicos.
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 DIMINUIR O NÚMERO DE SECRETARIAS  PELA  METADE E CRIAR A

SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO CIPÓ COM ORÇAMENTO PRÓPRIO.

 Prover atenção especial à promoção e valorização do funcionalismo

público, através das seguintes ações:

1. Melhorar as condições de trabalho dos servidores com fornecimento de

equipamentos individuais de segurança;

2. Elaborar Planos de Cargos e Carreira para os Servidores Municipais das

secretarias que ainda não possuem e aprimorar os planos já

existentes,  valorizando os servidores concursados e diminuindo os

cargos comissionados,  desonerando assim a folha de pagamento.

Nosso compromisso é reduzir os gastos com pessoal,  diminuindo os

cargos comissionados e transformando os cargos existentes de chefe e

encarregado em planos de ascensão profissional.

3. Fazer revisão geral de salário dos servidores a fim de compensar

eventuais perdas acumuladas.

4. Transformar em Subprefeitura a Regional do Distrito Cipó-Guaçu,

prevendo mais autonomia orçamentária e melhores equipamentos

para um melhor atendimento dos seus moradores.

 CRIAR E IMPLANTAR O APLICATIVO "ACESSA PREFEITURA",  para

instalação nos celulares, onde ficarão disponíveis todas as informações

da administração,  bem como acompanhar o trabalho da prefeitura

BAIRRO A BAIRRO;

 Instituir política de recursos humanos que valorize,  respeite e

reconheça os servidores,  com investimento em capacitação e na

qualificação profissional,  sempre com vistas à melhoria da qualidade

do serviço prestado.

 Implantar um moderno sistema de atendimento ao cidadão via

telefone e internet,  garantindo o acompanhamento adequado da

solicitação do munícipe e com prazo pré-definidos para a execução dos

serviços. Nosso objetivo é desburocratizar os serviços e facilitar a vida

do cidadão.

 Implantar uma única Ouvidoria Municipal que servirá como canal de

comunicação direta entre o cidadão e a prefeitura,  com o objetivo de

atender diretamente os munícipes em reclamações,  sugestões sobre

os serviços prestados ou por solicitações não atendidas.
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 Comprometer-se em realizar uma administração transparente,

eficiente e democrática,  capaz de incorporar efetivamente a

participação dos cidadãos,  permitindo maior controle social sobre a

prestação do serviço público e as ações realizadas.

 Desapropiar  uma  área  para  as  futuras  instalações  de  um  centro

administrativo  para  a  cidade,  visando  acabar  com  o  pagamento

altíssimo de aluguéis pagos pelos cofres públicos.

 Acabar  com  a  corrupção  que  se  instalou  em  diversos  setores  da

administração pública e responsabilizar os corruptos.

CULTURA

 Resgatar e aprimorar as festas tradicionais anuais de nossa cidade que

marcaram época e tanto alegraram nosso povo, tais como FESTA DE 

SÃO CRISTÓVÃO, FESTAS JUNINAS, FEIRA DA COMUNIDADE 

EVANGÉLICA, CASAMENTO CAIPIRA, DESFILE CÍVICO-MILITAR, MISS 

EMBU GUAÇU, CONCURSO DE A MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL, 

DOMINGUEIRAS, CARNAVAL, TORNEIOS DE ESCOLAS, ETC.

 Aprimorar e ampliar o Projeto Guri.

 Implantação da Feira de Artes, Artesanato e Comidas Típicas.

 Criar a Virada Cultural de Embu Guaçu.

 Festivais de Música sertaneja, gospel, rock, rap, samba, etc.

 Realizar anualmente a festa “Diversidade Cultural de Minhas Raízes”, 
evento com objetivo de reunir as manifestações culturais de todos os 
imigrantes e migrantes da região.

 Criar o Programa Municipal de Incentivo às Artes em Embu Guaçu, que

dará apoio a iniciativas nas linguagens teatral,  musical,  literária,

coreográfica,  plástica e das culturas populares tradicionais e

contemporâneas.

 Aprimorar o trabalho realizado pela Casa da Cultura, aumentando sua

diversidade.

 Realizar censo cultural na cidade para identificar o que seus diversos

artistas culturais criam e produzem, trabalhando para a divulgação do

trabalho desses artistas promovendo exposições de seus trabalhos e

obras, criando uma identidade cultural para a cidade.
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 Planejar o desfile cívico de comemoração do aniversário de

emancipação político administrativa da cidade,  retornando o desfile

militar e organizando para que a participação dos alunos das escolas

não seja desgastante. Desenvolver ao longo do dia gincanas, shows e

atrações culturais.

 Promover apresentações de corais,  orquestras e bandas musicais,

difundindo música de qualidade para as famílias de Embu Guaçu.

 Fazer parceria com outras secretarias a fim de fomentar turismo

através da cultura.

ESPORTE     E     LAZER
 Investir no esporte significa investir na saúde,  combater a violência,

promover a inclusão social e a qualidade da vida urbana.  O nosso

programa do governo caminha nesta direção:  implantar ciclovias nas

principais vias da cidade,  reformar os Ginásios de Esporte do Cipó e

Embu Guaçu;

 Envidar esforços na busca de repasses de verbas nas esferas federal e

estadual, ampliando os atuais programas e implantar outros que forem

de encontro à nossa necessidade.

 Incentivar a prática da natação,  da ginástica e do atletismo,

descobrindo e investindo em atletas de nossa cidade que precisam de

incentivo e apoio para avançarem em suas carreiras profissionais e na

representação da nossa cidade em jogos e competições;

 Implantar e assegurar o esporte para pessoas com deficiência nas

diversas modalidades,  como basquete,  futebol de cinco,  atletismo,

entre outras.

 Apoiar e investir no futebol de várzea e campeonatos, além de retomar

os saudosos campeonatos de FUTSAL e demais torneios;

 Fortalecer a prática esportiva na rede de escolas municipais,

começando pela iniciação esportiva,  passando pela disseminação do

esporte em larga escala e em diferentes modalidades,  até a

descoberta de talentos para o esporte competitivo.

 Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das

escolas públicas nos finais de semana,  realizando atividades como
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torneios esportivos,  capoeira,  dança de salão,  oficinas culturais,

videoteca e palestras de interesse da comunidade.

 Ampliar a participação dos idosos nos programas esportivos da cidade.

 Apoiar e implantar na grade de esportes, outras modalidades 

esportivas, tais como vôlei, basquete, handebol, malha, xadrez, 

atletismo, ginástica, etc.

 Manter convênios com associações para inclusão de crianças e 

adolescentes na prática esportiva das diversas modalidades.

 Construir CICLOVIAS no trecho da Estrada ligando Embu Guaçu ao 

Distrito do Cipó.

 Construir quadras em espaços públicos para a prática de esportes 

diversos.

TURISMO

 Elaborar um Plano Municipal de Turismo para Embu Guaçu,  por meio

do Conselho Municipal de Turismo e em parcerias com técnicos da

prefeitura e universidades que queiram desenvolver em nossa cidade

um Projeto Piloto que conterá ações de curto,  médio e longo prazo,

ESPECIALMENTE NA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE TURÍSTICA.

 Dar identidade à nossa cidade como a CIDADE SAÚDE – ONDE VOCÊ

RESPIRA O AR MAIS PURO DE SÃO PAULO.

 Incentivar e apoiar os passeios e projetos desenvolvidos pelo Conselho

Municipal de Turismo, prevendo no orçamento municipal as ações para

repasses.

 Buscar repasses por meio de Projetos nas esferas do governo federal e

estadual, visando implantar um Turismo Sustentável, onde gere renda,

emprego,  desenvolvimento econômico e consciência ambiental na

preservação e conservação de nossas reservas.

 Consolidar uma parceria com o governo federal para que possa ser

firmado um convênio com a concessionária da linha férrea para que

se construa no Parque  Estadual da Várzea,  um percurso de trem “Maria

Fumaça” tendo sua parada final num museu da ferrovia,  onde se contará e

mostrará a história da nossa cidade.

 Reestruturar o Departamento de Turismo, capacitando técnicos para o

desenvolvimento do turismo em nossa cidade.
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 Criar o Museu da Ferrovia;

 Administrar o Parque Estadual  da Várzea, REFORMANDO E CRIANDO

NOVOS ESPAÇOS  E  OPÇÕES  DE  PASSEIOS,  tais  como,  trilhas  a  pé,

teleférico plano sobre a várzea e praça de alimentação.

 IMPLANTAR  SÍTIOS  DE  VISITAÇÃO  TURÍSTICA  PARA  EDUCAÇÃO

AMBIENTAL  EM  MODELOS  DE  PROPRIEDADE  ECOLOGICAMENTE

CORRETOS, com palestras e atividades que gerarão renda e emprego

para o nosso povo.

EMBU     GUAÇU     COM     QUALIDADE     DE     VIDA PARA     TODOS

O morador de Embu Guaçu tem orgulho de seu município,  de sua

história. Porém, a situação que se encontra não permite nenhuma qualidade

de vida e o que ele espera cada vez mais é que isso mude e que esta

mudança não se baseie somente em slogans e discursos,  mas também em

efetivas ações de melhoria que resulte em qualidade de vida.

Qualidade de vida é poder morar com dignidade. É desfrutar de espaços de

lazer e de cultura com segurança.  É ver seu filho praticando esportes e

competindo pela cidade.  É poder se deslocar dentro do município sem que

isso gere apreensão. É poder andar de ônibus rapidamente entre os bairros e

pagando uma única tarifa. É ter uma vida saudável, com água de qualidade,

com esgotos tratados. É viver em uma cidade que respeite o meio ambiente.

Qualidade de vida também é cuidar bem do patrimônio municipal,

infelizmente hoje mal cuidado ou abandonado. Praças sujas e sem iluminação

com banheiro público sem nenhuma condição de utilização pela população

local.  Locais abandonados e subutilizados.  Situação ainda pior,  temos nas

estradas e ruas onde os moradores ficam isolados em tempos de chuva, sem

transporte e sem condições de tráfego.

Qualidade de vida é garantir que mulheres,  negros e negras,  idosos,

jovens, pessoas com deficiência, enfim, que todos possam desfrutar de tudo o

que a cidade proporciona.
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Qualidade de vida para todos,  em todos os cantos é garantir

segurança,  moradia,  transporte e meio ambiente saudável,  inclusive em

bairros distantes,  o que não acontece em Embu Guaçu.  Não existem

equipamentos de lazer nos bairros. Para ter acesso a boas opções de cultura,

é necessário que os moradores se desloquem para fora da cidade.  Poucas

cidades do País mostram esse nível de exclusão local.  A limpeza e a

manutenção das ruas no centro e na periferia são serviços indignos de uma

população que mora numa cidade que tem um enorme potencial.  Por isso,

precisamos desenvolver projetos que tornem nossa Embu Guaçu mais

igualitária, mais acessível e mais segura.



Programa de Governo 2021/2024 – RECONSTRUINDO EMBU GUAÇU

EXISTE JEITO PARA RECONSTRUIR A

CIDADE QUE SONHAMOS UM DIA - EMBU

GUAÇU, TE AMO, POR ISSO QUERO

CUIDAR DE VOCÊ COM A BENÇÃO DE

DEUS.
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