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Nosso Grande Sonho 
 
“Uma Embu-Guaçu com mais Transparência, Eficiência e Responsabilidade” 
 

Nossa Motivação 
 
"O que nos move é o senso de responsabilidade com a cidade e com as próximas 
gerações." 
 

Nossas bandeiras 
 

1. OPORTUNIDADES para que todos os cidadãos de Embu-Guaçu possam 
trabalhar, empreender e viver cada vez melhor 

 
2. EDUCAÇÃO de qualidade e conhecimento para que as crianças e os jovens 

possam construir seu futuro em um mundo em transformação 
 
3. RESPEITO À VIDA E SEGURANÇA para todos os cidadãos de nossa cidade 
 
4. SAÚDE ACESSÍVEL com um novo modelo que trate a todos com dignidade 
 
5. PROTEÇÃO SOCIAL como um caminho para a cidadania plena e combate à 

pobreza 
 
6. QUALIDADE E REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA com ética e transparência, 

sem privilégios, corrupção e assistencialismo 
 

7. GOVERNO RESPONSÁVEL, PRATICO E DIGITAL, que funcione para o cidadão, 
para o trabalhador e para o empreendedor 
 

8. CONTAS PÚBLICAS equilibradas e mais sustentáveis 
 

9. RESPONSABILIDADE COM AS FUTURAS GERAÇÕES com foco na 
sustentabilidade e um agronegócio moderno indutor do desenvolvimento 
 

10. EMBU-GUAÇU INSERIDA NO ESTADO, sendo cada vez mais dinâmica, 
integrada e interconectada 
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INTRODUÇÃO 
Da Indignação para a Ação 
 

A insatisfação com os altos impostos, a ineficiência dos serviços públicos, a falta 
de assistência aos menos favorecidos e a falta de representatividade, me fizeram 
entender, em 2016, que estava no momento de transformar a minha indignação 
em ação. Concluí que a melhor forma de ajudar a mudar este quadro seria através 
da política, com base em um novo modelo, que trabalhasse para a população ao 
invés de se servir dela. 
Por isso, em 2016, decidi me candidatar ao cargo de Vereador da cidade de Embu-
Guaçu e graças à confiança de diversos munícipes, cheguei lá. Superei diversos 
obstáculos e uma série de barreiras que são criadas para dificultar a renovação 
do modo de fazer política de uma forma séria e comprometida. 
Mas não desisti, pelo contrário, cada adversidade se transformou em um desafio 
para continuar no caminho certo e reforçar a aposta na mudança. 
Dessa vez, resolvi me lançar em um desafio ainda maior: concorrer para o cargo 
de prefeito de Embu-Guaçu. Não é um projeto pessoal, e sim parte de uma 
proposta de construção de uma instituição que irá renovar a forma de fazer 
política, para mudarmos os rumos da cidade, de uma vez por todas. 
Te convido a ler esse documento, sonhar e se engajar comigo nesse propósito de 
transformar nossa cidade em um lugar com mais Transparência, Eficiência e 
Responsabilidade. 
 

A hora de uma nova Embu-Guaçu 
 

Chegou a hora de escolher a Embu-Guaçu que queremos viver nos próximos anos. 
Este é o momento de decidir qual cidade vamos construir para as próximas 
gerações. A cidade que queremos para nós, nossos filhos e netos. A escolha está 
em nossas mãos. Embu-Guaçu precisa mudar. Precisamos transformá-la em um 
cidade segura, pratica e com mais oportunidades, onde cada munícipe possa 
chegar lá, onde todos tenham acesso à Educação Básica de qualidade, tenham 
Saúde, Segurança, Cultura, Lazer e oportunidades de crescer e desenvolver na 
cidade. 
E foi justamente pensando nesse novo momento que almejamos alcançar que 
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decidimos, como partido, não utilizar nenhum recurso público em nossas 
campanhas, nem do Fundo Partidário, nem do Fundo Eleitoral (FCC). Respeito ao 
dinheiro público, esse é o nosso Compromisso. 
Precisamos acabar com a ineficiência no poder executivo da nossa cidade e 
melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. Queremos uma cidade com 
mais oportunidade e menos privilégios. Temos que sair da indignação para a 
ação. 

 

Não aguentamos mais viver em  uma cidade tão 
Ineficiente 
 
✓ Diversos escândalos de corrupção, inclusive com mega-operações policiais, 

sendo a mais famosa a Operação Piton; 
✓ Alertas constantes do Tribunal de Contas, questionando as ações da atual 

gestão; 
✓ Inúmeras emendas/convênios com os governos Federal e Estadual perdidas; 
✓ Falta de equipamentos básicos para execuções dos serviços prestados pelo 

Executivo; 
✓ Falta de responsabilidade com o dinheiro público (compra de café a 

R$24,00/Quilo e muito mais); 
✓ Concessões de Gratificação que não levam em conta a meritocracia e sim os 

acordos pessoais; 
✓ Denúncias de Merenda Escolar estragada nas escolas municipais; 
✓ Falta de segurança pública, com diversos assaltos que ocorrem à luz do dia; 
✓ Falta de Credibilidade e Transparência nas ações do executivo e que levam ao 

descontentamento da população com os serviços prestados; 
✓ Um governo arcaico em seus métodos, gerando mais custos para execução e 

quase sempre a presença do cidadão dentro do prédio da prefeitura para 
resolver assuntos que poderiam, facilmente, ser agilizados se disponíveis de 
maneira virtual; 

✓ Uma cidade onde as contas públicas estão sempre no vermelho e nenhum plano 
de ação, para melhorar as coisas, é apresentado; 

✓ Uma cidade onde o transporte público Municipal e Intermunicipal é precário 
em suas condições físicas e extremamente demorados; 

✓ Uma cidade que não tem um terminal e ginásios descentes, por total descaso do 
poder executivo municipal; 
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✓ Uma Cidade que em meio a pandemia os servidores em sua grande maioria 
tinham que levar seu proprio kit de higiene, nem alcool era fornecido. 

Vamos priorizar a Política Boa, porque nem tudo que é 
Velho é ruim e nem tudo que é Novo é bom 
 

✓ Precisamos parar de procurar um salvador da pátria e assumir o 
protagonismo da mudança que queremos. Cada um de nós é o salvador que a 
cidade precisa; 

✓ Vamos lutar por oportunidades e não por privilégios. Precisamos de uma 
cidade pratica e livre, onde todos tenham uma educação básica de qualidade e 
possam, com base no seu esforço e dedicação, se desenvolver e conquistar seus 
projetos; 

✓ Vamos entender que não precisamos só do Estado para ajudar o próximo. As 
ações individuais, combinadas com as ações do governo municipal, serão 
armas fundamentais no combate às desigualdades; 

✓ Vamos discutir mais ideias e menos pessoas, especialmente quando se tratar 
do debate político. O embate deve ser sempre no campo dos princípios e valores; 

✓ Vamos evitar os atalhos. Eles têm um custo elevado, que será cobrado mais à 
frente. Temos que fazer o certo, sempre, mesmo que pareça mais difícil e mais 
demorado. Este é e sempre será o melhor caminho; 

✓ Vamos participar e dar um novo significado para a política municipal. Vamos 
fazer política sem troca de favores, sem venda de votos, sem perguntar para o 
candidato o que iremos ganhar. Vamos fazer escolhas conscientes; 

✓ A cidade precisa crescer e devolver a dignidade dos seus cidadãos. Para isso, é 
preciso inovar em conceitos e atitudes. E, principalmente, renovar os quadros 
políticos e as práticas que nos comandam. 
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Vamos construir uma nova Embu-Guaçu 
 
✓ A representatividade é o caminho para a construção de uma cidade com mais 

Transparência, Eficiência e Responsabilidade. Vamos dialogar com os 
municípes para construir essa nova cidade, unida e sem divisões; 

✓ Combateremos todos privilégios de políticos, funcionários públicos e 
empresários com subsídios e benefícios que não tenham sido obtidos por 
critérios extritamente técnicos e válidos e principalmente de encontro com o 
interesse difuso; 

✓ Um governo que funcione e priorize o que é mais importante para o cidadão: 
Educação, Saúde e Segurança; 

✓ A simplificação dos impostos e desburocratização para dinamizar a economia, 
facilitar o empreendedorismo e propiciar a criação de empregos; 

✓ A descentralização do poder, transferindo mais responsabilidades para as 
ações de empoderamento popular (Conselhos, Associações de Bairro, Poder 
Legislativo, etc.), que estão mais próximos dos cidadãos; 

✓ A redução da máquina pública e a responsabilidade fiscal, para que o governo 
faça um uso eficiente do dinheiro dos cidadãos e jamais gaste mais do que 
arrecada; 

✓ A saída dos cidadãos da pobreza por meio da educação, geração de renda, 
empregos e oportunidades; 

✓ Aperfeiçoamento da rede de proteção social para aqueles que precisam; 
✓ A coerência e transparência das ações do governo, do diagnóstico dos 

problemas e das ações para resolvê-los, principalmente para enfrentar temas 
impopulares; 

✓ A visão de Metas, com planejamento estratégico e definição de metas, pensando 
sempre nas próximas gerações e não na próxima eleição; 

✓ O combate incessante a todo tipo de corrupção, criminalidade e impunidade. 

Queremos uma Embu-Guaçu com mais 
Transparência, Eficiência e Responsabilidade 
 

Mais Transparência 
Transparência, tem como princípio fundamental incentivar a participação e 
fiscalização por parte da população, estimular a autonomia dos órgãos e a 
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responsabilidade por parte do Poder Público e seus servidores. Um governo 
transparente é o que zela pela probidade e pelo dinheiro público. 

Mais Transparência, siginifica um governo a serviço do certo e mais acessível 
à população. Qualquer governo que queira incorrer em alguma prática 
ilegal/imoral vai querer fugir da transparência de ações. Com Mais 
Transparência, queremos colocar um marco na nossa cidade, de forma que os 
próximos governantes não consigam recuar. 
 
 

Mais Eficiência 
Eficiência, tem como princípio fundamental ser Competente, Produtivo, 
conseguir o melhor Rendimento com o mínimo de erros e/ou desperdícios.  

Mais Eficiência, fazer mais com menos. Esse é justamente o desafio da gestão 
pública atual e para se obter sucesso nessa tarefa é necessário estar sempre atento 
a tudo o que acontece ao redor, é ter um olhar mais abrangente a tudo que está sendo 
executado de bom nos outros lugares (cidades) e implantar as melhores práticas.  
 

Mais Responsabilidade 
Responsabilidade, tem como princípio fundamental a obrigação de responder 
pelas ações próprias ou dos outros (subordinados). 

Mais Responsabilidade, significa assumir a tomada de decisão e arcar com 
os custos dos acertos e dos erros. Na atual gestão, estamos vendo o quanto a 
irresponsabilidade está evidente. Nem mesmo nos momentos de catástrofe, 
como na pandemia do COVID-19, tivemos uma ação efetiva da nossa prefeita, 
tomando à frente da situação, como vemos em outras cidades.   
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1. SAÚDE 
 

Visão 
A melhoria para a saúde da população passa pela organização dos serviços 
públicos de saúde, que garanta o cuidado de forma integral, universal e 
equanime, conforme os princípios do SUS.  As ações de prevenção, promoção e 
proteção da saude em seu sentido mais amplo, são integradas e perpassa pela 
humanização dos serviços como um todo, de forma que os atendimentos sejam 
qualificados e resolutivos, respeitosos, que responda às necessidades dos 
cidadãos de Embu Guaçu, dignamente, independente da cor, raça, genero ou 
crença. 
 
O Foco será o Fortalecimento da Atenção básica como grande estruturadora da 
rede de atenção à Saúde, priorizando a estratégia da saúde da Família com enfase 
nas atividades na promoção, prevenção e recuperação da saúde, em todas as 
áreas com programas que assegure a saúde da criança, dos adolescentes, da 
mulher, do homem e a melhor idade. 

Metas 
O grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de ações e 
serviços de saúde de forma eficientes e efetivos, com garantia da 
integralidade, universalidade, focando na gestão de qualidade para oferta de 
uma Saúde Pública que atenda às necessidades da população. 
✓ Garantir a oferta médicos e demais profissionais necessários ao bom 

andamento da área da saúde; 
✓ Informatizar 100% todas as unidades de saúde;  
✓ implementar prontuário eletrônicos;  
✓ qualificar o controle de entrada e saída de medicamentos;  
✓ Implantar o agendamento online de consultas, 
✓ Promover a integração dos sistemas de saúde Municipal, Estadual e 

Federal, a fim de evitar atrasos na aquisição de medicamentos e 
insumos hospitalares; 

✓ Aumentar a capacidade de realização de consultas e exames. 
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Propostas 
Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
1-Gestão 

✓ Implantar o Plano de Cargos e Carreira dos servidores da Saúde; 
✓ Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde, dando 
ênfase à consolidação do plano de carreira, cargo e vencimento, bem como 
a realização de concurso público na área da saúde; 

✓ Implantação de consultas no formato de Telemedicina; 
✓ Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e democratizando o 

controle social no território de saúde do município; 
✓ Conservar a frota de veículos da central de ambulância; 
✓ Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com 

doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios; 
✓ Adquirir um veículo adaptado para transporte dos alunos da APAE; 
✓ Aprimorar os sistemas informatizados nas unidades; 
✓ Implantar a coleta de dados informatizada dos agentes comunitários de 

saúde e agentes de endemias, por meio de computadores portáteis; 
✓ Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) com 

pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros 
serviços); 

✓ Revitalizar sempre que necessário as unidades de saúde; 
✓ Construir outro polo da Academia da Saúde, com parceria do Estado e 

Governo Federal; 
✓ Ampliar as especialidades de atendimento ao público da Academia da 

Saúde (professor de dança, nutricionista, dentre outros); 
✓ Aquisição de equipamentos para realização de atividades físicas. 

 

2- Media complexidade 

✓ Lutar para manter Médicos 24 Horas na UPA Cipó; 
✓ Manter em pleno funcionamento a Central de Ambulâncias e estabelecer 

um telefone de atendimento direto. 
✓ Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos 

eletivos e ambulatoriais; 
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✓ 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; 

✓ Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão das pactuações 
para melhoria nos serviços de atendimento móvel de urgência/SAMU, de 
prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de 
atenção; 

✓ Manter UPA do Cipó em funcionamento 24hs com todos os atendimentos; 
✓ Ampliar as especialidades médicas para atendimento dos usuários; 
✓ Conservar frota de veículos da Secretaria de Saúde Municipal; 

 

3- Atenção primária 

✓ Implantar redes de assistência à saúde (saúde mental, psicossocial, do 
idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 
especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento; 

✓ Lutar para manter pelo menos 01 médico na UBS do Campester, no mínimo 
duas vezes por semana; 

✓ Lutar para expandir o atendimento de exames de Papanicolau e 
Mamografia no município, principalmente na região do Cipó; 

✓ Manter equipes de atendimento do ESF (estratégia de saúde da família) com 
cobertura de 100%, expandindo os atendimentos em conjunto com todos os 
programas preconizados pelo ministério da saúde; 

✓ Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 
✓ Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança 

com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 
✓ Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 
✓ Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, a 

doentes crônicos pela equipe multiprofissional; 
✓ Ampliar o atendimento dos pacientes diabéticos com a estruturação no 

fornecimento de aparelho e tiras reagentes para o controle da doença; 
✓ Garantir o acesso dos usuários ao fornecimento de próteses dentárias 

mediante necessidade e critérios de avaliação preconizados pela Secretaria 
de Saúde Municipal; 

✓ Expandir o Programa de Saúde Bucal com a contratação de cirurgiões 



12 
 

dentistas, aumentando a oferta de vagas para tratamento; 
✓ Garantir o funcionamento do Programa de Planejamento Familiar para 

realização de laqueaduras; 
✓ Fortalecer a rede de saúde mental e ampliar o atendimento a dependentes 

químicos, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras 
drogas em parceria com o governo Federal por meio dos programas 
existentes; 

 

4-Vigilância em saúde 

✓ Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 
promoção e vigilância em saúde; 

✓ Intensificar as ações de combate ao aedes aegypti de acordo com o plano de 
contingencia municipal, com a disponibilidade de veículo exclusivo para 
setor de endemias; 

✓ Garantir às crianças recém-nascidas do município teste da orelhinha e do 
olhinho através de parceria com instituições competentes; 

✓ Garantir o desenvolvimento do programa Nacional de imunização, 
melhorando a coberturas das vacinais essenciais; 

✓ Adquirir um veículo exclusivo para vigilância sanitária; 
 

5-Assistência Farmacêutica 

✓ Transferir a fármacia da UBS do Paulo Maneta para a UPA Cipó; 
✓ Continuar parceria com o governo do estado para regularizar e garantir o 

fornecimento de medicamentos de alto custo; 
✓ Manter e ampliar oferta de medicamentos da Farmácia Básica; 
✓ Aprimorar o modelo de assistência farmacêutica e de insumos; 

2. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 
2.1. EDUCAÇÃO 
 

Visão 
1. Educação Infantil: expansão da oferta de vagas, com oferta de jornada integral 

gradativa e melhoria da qualidade dos serviços, de modo que amplie o 
atendimento para as crianças de 0 a 3 anos em creches e 100% do atendimento 
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para as crianças de quatro e cinco anos em pré-escola, através da ampliação 
do atendimento em Educação Infantil e construção da Creche Municipal para 
ofertar serviços de jornada integral. 
 

2. Ensino Fundamental: manter uma trajetória de melhoria das aprendizagens, 
tais como alfabetização das crianças até os 8 anos e melhoria do Índice da 
Educação Básica (IDEB), e ampliar a cobertura do Ensino Fundamental em 
jornada integral de forma gradativa. 
 

3. Educação de Jovens e Adultos (EJA): melhorar, cada vez mais, os programas 
que atendem a esta população, dando suporte à profissionalização através da 
conclusão escolar. 

 

Curto Prazo (6 primeiros meses) 
✓ Levantamento detalhado das condições estruturais das Escolas 

Municipais; 
✓ Levantamento dos insumos armazenados nas Escolas Municipais; 
✓ Mudança de horário de entrada do Período da Tarde dos PDIs (Professores 

de Desenvolvimento Infantil), para 12h30m inicialmente, com adequação à 
legislação trabalhista e valorização dos Professores para que possam 
acumular período na rede municipal e em outras redes; 

✓ Criação de grupo de discussão por área de atuação dos profissionais da 
Educação, para dialogicamente pensarmos nas melhorias e adequações na 
Rede de Ensino (Criação de Currículo padrão por nível de ensino); 

✓ Criação de Equipe Multidisciplinar, por região, prioritariamente em Embu-
Guaçu e no Cipó, para atendimento dos alunos com necessidades educacionais 
especiais, composta por Psicopedagogo, Psicólogo, Neurologista, 
Fonoaudiólogo e Assistente Social; 

✓ Levantamento do efetivo funcional da classe do pedagogo, para o cumprimento 
do artigo 77 da Lei Complementar 130/2015: 
A estrutura Técnico-Administrativa das Unidades Escolares será constituída 
por:  
I - 01 (um) Diretor de Escola;  
II - 01(um) Coordenador Pedagógico. 
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Médio Prazo (de 7 meses a 2 anos) 
✓ Concurso de acesso para suprir as vagas da Classe do pedagogo em obediência 

ao artigo 77 da Lei Complementar 130/2015; 
✓ Com as informações obtidas através do levantamento das condições 

estruturais das Escolas Municipais, traçar as ações juntamente com os 
departamentos de Obras e Jurídico, para ampliar os números de salas de aulas 
nas Escolas Municipais que comportarem ampliação estrutural; 

✓ Estudo e análise de Parceria Público-Privado para a construção de duas 
creches, a ser definida sua localização onde existir maior demanda de espera; 

✓ Reforma das Escolas Municipais através de um convênio de manutenção 
permanente; 

✓ Busca de recursos Federais (PROINFO – FNDE) para a informatização da Rede 
Municipal de Ensino, adequando as unidades Escolares com Recursos 
Tecnológicos. (parceria com a Câmara Municipal em busca desses recursos); 

✓ Concurso público para contratação de Professor de Desenvolvimento Infantil, 
Professor de Educação Infantil e Professor Interdisciplinar; 

✓ Criação do emprego público de Auxiliar Técnico de Educação em nível médio, 
com 8 horas diárias, para auxiliarem o trabalho pedagógico, em suas 
diferentes dimensões, e administrativos nas Escolas Municipais; 

✓ Uma vez criado a função de Auxiliar Técnico de Educação em nível médio, 
propor a mudança do horário de entrada dos PDIs (Professores de 
Desenvolvimento Infantil), para às 13h, possibilitando a creche até às 18h para 
os munícipes que precisem desse período maior; 

✓ Curso de formação continuada aos Profissionais de Educação por área de 
atuação, apresentando os novos desafios e caminhos da Educação Pública; 

✓ Reformulação dos documentos que envolvem as ações da Educação Municipal, 
objetivando a construção colaborativa e formativa de um novo currículo 
unificado por ano e segmento, favorecendo um aprendizado em Rede e de 
qualidade; 

✓ Utilização dos espaços educacionais ociosos, no período noturno, para a 
instalação de turmas de formação Técnica (ETEC, Senai, etc.), cursos pré-
vestibular, ENEM e Ensino Superior (UNIVESP). 

 

Longo Prazo (a partir de 3 anos) 
✓ Busca de parceria-público privada para a construção de uma Escola Modelo 
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Municipal; 
✓ Ampliação da frota de ônibus do Transporte Escolar Municipal, diminuindo a 

terceirização e valorizando os servidores públicos que atuam nesse segmento; 
✓ Promover uma adequação dos salários dos profissionais da educação, 

valorizando-os dentro da realidade financeira do Município. 
 

Propostas 
Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil através de parcerias público-

privadas, criando convênios com escolas filatrópicas, como já aconteceu no 
passado com a parceria feita com a escola Santa Clara e Madres, e 
incorporação de espaços ociosos de instituições de ensino (públicos, terceiro 
setor, particular), de interesse público, com o fornecimento de mão de obra e 
insumos; 

✓ Construir, em parceria com o Governo Federal, uma creche para atendimento 
de crianças de 0 a 3 em tempo integral; 

✓ Criar oferta de vagas para a Creche; 
✓ Implantar gradativamente a Escola de Tempo Integral com ênfase nos 

conceitos de cidadania, democracia, sustentabilidade e responsabilidade 
social; 

✓ Criação do PDDE Municipal (Programa Dinheiro Direto na Escola), a fim de 
garantir que o recurso necessário chegue mais rapidamente no destino final; 

✓ Continuar as parcerias com programas do Governo Federal e Estadual, como: 
Brasil Alfabetizado, Mais Educação, PNAIC, Bolsa Futuro, entre outros; 

✓ Garantir e aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal de 
Embu-Guaçu; 

✓ Aumentar 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; 

✓ Potencializar o papel das escolas nas campanhas educativas sobre temáticas 
de segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito 
entre outras; 

✓ Criar projetos e programas como: Bibliotecas Interativas, Laboratórios de 
Informática, Ateliê de Artes entre outros; 

✓ Dar continuidade ao Programa Mais Educação; 
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✓ Continuar as capacitações dos professores e equipe pedagógica, merendeiras, 
serventes e equipe administrativa através de Semanas Pedagógicas, palestras 
e Formações Continuadas; 

✓ Manter e fortalecer o programa de erradicação do analfabetismo por meio da 
Educação de Jovens e Adultos; 

✓ Continuar garantindo investimentos em: materiais pedagógicos, merenda 
escolar com qualidade e supervisão nutricional e tecnologia da informação; 

✓ Garantir e aprimorar as fanfarras das Escolas da rede Municipal nas suas 
atividades e investir na aquisição de novos equipamentos; 

✓ Modernizar a Biblioteca Municipal, com livros atualizados e computadores 
para acesso à internet; 

✓ Aprimorar e modernizar através de parcerias a Biblioteca Infantil e 
Brinquedoteca; 

✓ Dar ênfase para a Educação Ambiental e a Educação para o Trânsito; 
✓ Criar uma política de reconhecimento e valorização dos profissionais da 

Educação; 
✓ Elaborar projeto piloto para atendimento integral na creche e anos iniciais do 

ensino fundamental; 
✓ Criação de parceria com as universidades para pleitear descontos nas 

mensalidades e tendo como contrapartida, do aluno, o financiamento do 
Transporte Fretado Municipal; 

✓ Manter a escola União dos Sabiás aberta. 

2.2. ESPORTE E LAZER 
 

✓ Resgate das ruas de lazer com gincanas, campeonatos esportivos, premiação e 
orientações sobre saúde nos bairros; 

✓ Voltar a realizar os Jogos Escolares Municipais; 
✓ Modernização do complexo do Estádio Municipal com toda a infraestrutura 

necessária; 
✓ Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e 

democratizar o uso do estádio destinado à sua prática, para que todas as 
categorias tenham acesso, futebol adulto, infaltil e feminino; 

✓ Ampliação da malha Cicloviária/Pista de Caminhada; 
✓ Apoio ao Passeio Ciclístico; 
✓ Fomento das atividades radicais como Motocross, Esportes Náuticos, Bicicross, 

Skate; 
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✓ Apoiar e aprimorar as práticas esportivas (ex.: futebol de campo, futsal, vôlei, 
handebol, Jiu jitsu, Jazz, ginástica, corridas de rua e outros); 

✓ Continuar apoiando a política de esportes integradas a outras áreas, 
associados à terceira idade, à criança e adolescente, às pessoas que participam 
dos programas de saúde como: hipertensos, diabéticos, incluir as pessoas 
portadoras de necessidades especiais e outros; 

✓ Implantar um Projeto de Esportes, em praças, promovendo oficinas e aulas das 
diferentes manifestações culturais e esportivas com a construção de pistas 
para caminhada, áreas para atividades corporais ao ar livre e formação da 
comunidade, além de quadras; 

✓ Apoiar as práticas esportivas nas 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. 

 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Visão 
A Assistência Social, como política de proteção social, configura-se um conjunto 
de serviços para garantir que o cidadão não fique desamparado quando 
ocorrerem situações inesperadas, nas quais a sua capacidade de acesso aos 
direitos sociais fica comprometida. É nesse ponto que a Assistência Social entra, 
a fim de prover uma nova possibilidade para o cidadão vulnerável. 
Embu-Guaçu está desenvolvendo um bom trabalho no que se refere ao 
atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 
No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito 
social, ainda exige o enfrentamento de importantes desafios, para fortalecer as 
famílias e desenvolver sua autonomia, apoiando-as para que superem eventuais 
dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento de laços. 
Também apoia o fortalecimento da comunidade, incentiva sua mobilização e 
ainda oferta benefícios, garantindo a sobrevivência em momentos críticos. 
Assim, nossa proposta é continuar fazendo valer o que preconiza essa importante 
política pública e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela 
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necessitam. 
Frente aos desafios, propomos o desenvolvimento e a continuidade de formas 
inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação 
e informação para possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população em 
situação de vulnerabilidade, promovendo o acesso dessa população aos 
benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, bem 
como aos demais serviços setoriais, programas e projetos da Secretaria de 
Assistência Social. 
 
 

Metas 
✓ Fortalecer, ainda mais, o vínculo de apoio entre o poder público e o cidadão 

em situação de vulnerabilidade; 
✓ Expandir a capacidade de atendimento às famílias necessitadas; 
✓ Ampliar o apoio que a Secretaria de Assistência Social fornece às entidades do 

terceiro setor (Orfantos, Asilos, Casa da Criança, Casas de Recuperação, etc.); 
✓ Expandir a integração entre a sociedade civil e as famílias necessitadas, 

fomentando iniciativas de cooperação individual (integração Poder Público x 
Cidadão); 

✓ Fomentar as iniciativas de formação/capacitação profissional para os 
cidadãos em situação de vulnerabilidade social; 

✓ Criar oportunidade de geração de Emprego e Renda, como forma de garantir a 
autonomia das famílias atendidas pela Assistência Social. 

 

Propostas 

Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Garantir e aprimorar o Cartão Cidadão como forma de melhoria da qualidade 

de vida dos beneficiários, com vistas à emancipação das famílias; 
✓ Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos 

programas de transferência de renda; 
✓ Garantir e ampliar o Programa Encontro dos Amigos para atendimento às 

pessoas da terceira idade; 
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✓ 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; 
✓ Implantar o CRAS itinerante para garantir não só à população urbana, mas 

também rural, os benefícios oferecidos pelo município; 
✓ Implantar a Lavoura Comunitária; 
✓ Garantir e aprimorar o Programa Despertar Saudável para a terceira idade 

com caminhada, alongamento e acompanhamento médico; 
✓ Reestruturar o Conselho Tutelar com sede própria e veículo; 
✓ Garantir a formação continuada dos trabalhadores da assistência social com 

capacitações e treinamentos; 
✓ Promoção de Cursos profissionalizantes; 
✓ Cursos Profissionalizantes Itinerantes, de forma a extender a oferta para as 

pessoas de áreas rurais; 
✓ Implementação dos Grupos de Produção (Cooperativa) para trabalhar em 

parceria com outras políticas públicas e parceiros, tais como: SENAR, Sindicato 
Rural, SESI e SENAI; 

✓ Datas comemorativas que conjugue informações, interação e mobilização da 
comunidade embu-guaçuense; 

✓ Articulação com as políticas públicas do município para melhor entrosamento 
da rede intersetorial. 
 
 

4. INFRAESTRUTURA, ZONA  RURAL E 
APOIO AO PRODUTOR RURAL 

 

Visão 
A infraestrutura de Embu-Guaçu, assim como vários outros setores, foi 
deteriorada, não só pelo tempo, mas também pela falta de gestão dos 
equipamentos públicos. Essa recuperação demandará muito esforço, 
engajamento da equipe e criatividade por parte do Poder Público. Para isso 
precisaremos fortalecer, e muito, o vínculo com os governos estadual e 
federal e a criação de uma equipe multidisciplinar para dar andamento às 
ações necessárias para execução de Emendas/Convênios destinadas ao 
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município. 
 

Metas 
✓ Recuperar a infraestrutura da cidade, com recapeamento de ruas e 

melhorias na sinalização horizontal e vertical; 
✓ Criação do Cronograma de Obras, Roçadas, Motonivelamento e 

Cascalhamento, com a disponibilização de maneira online e aberta, 
possibilitando a fiscalização, tanto por parte do Poder Legislativo, quanto 
pelos munícipes; 

✓ Melhoria do sistema funerário municipal; 
✓ Criação do Plano Municipal de Infraestrutura (PMInfra), a fim de garantir 

uma continuidade e a evolução da infraestrutura da cidade; 
✓ Garantir que os equipamentos, destinados à patrulha rural, sejam 

acessíveis, de fato, aos pequenos produtores. 
 

Propostas 

Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Recuperação da infraestrutura viária municipal; 
✓ Promover o recapeamento de diversas ruas de Embu-Guaçu; 
✓ Reforma e urbanização das praças; 
✓ Estudo de parceria público-privada para a administração do sistema funerário 

municipal (cemitérios e velórios); 
✓ Ampliar e modernizar os serviço de iluminação pública, com implantação de 

lâmpadas LEDs e alterando o criterio de custo com a energia; 
✓ Melhoria na iluminação da Praça Central do Cipó e revitalização do Coreto; 
✓ Construção de uma quadra pública de futebol society; 
✓ Construção em parceria com os governos estadual e federal de novas unidades 

habitacionais; 
✓ Ampliação do sistema de sinalização horizontal e vertical das vias urbanas; 
✓ Ampliação do programa de manutenção de estradas vicinais; 
✓ Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento do 

homem do campo; 
✓ Ampliar a patrulha rural, junto à Secretaria Estadual de Agricultura; 
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✓ Fomentar as práticas de agricultura familiar, inclusive com a criação de 
programas que permitam adquirir produtos desses produtores, nas atividades 
municipais, desde que seja aplicável a dispensa de licitação; 

✓ Capacitação dos produtores municipais para concorrência em licitações, 
incluindo a assessoria para aquisição de documentos e administração dos seus 
próprios negócios; 

✓ Criação do Projeto Criança no Campo, com a disponibilização de uma horta 
comunitária, mantida pelos próprios alunos das Escolas Municipais, com o 
fornecimento de cursos voltados para a Educação Ambiental, em parceria com 
os produtores rurais para a manutenção do espaço. Toda a produção será 
revertida para a população vulnerável; 

✓ Manter o posto dos Correios no centro do Cipó; 
✓ Criação da Subprefeitura, dando mais autonomia administrativa e 

orçamentária para o distrito. 
 

 

 

5. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 
 

Visão 
Um dos maiores problemas na cidade de Embu-Guaçu, e que leva a todos os 
outros, é ter uma gestão precária e ineficiente. Um bom planejamento das ações, 
garante metade das soluções para os problemas. 
 
 

Metas 
✓ Prestar todo o suporte necessário para que os secretários municipais 

possam tomar decisões acertadas e focadas na resolução dos problemas do 
munícipio; 

✓ Criar uma central especializada, com uma equipe multidiscilinar, para 
requisitar junto aos governos Federal e Estadual diversos programas de 
investimentos para o munícipio; 

✓ Estabalecer uma comunicação contínua entre os secretários e a população 
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em geral; 
 

5.1. PARA O CIDADÃO 
Propostas 
Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Criação do GABINETE DIGITAL, departamento que será estruturado com 

profissionais qualificados nas áreas Jurídica, Contábil, Engenharia e 
Comunicação, que será responsável por toda a elaboração e 
acompanhamentos de projetos juntos às secretarias do Estado e orgãos do 
governo Federal, bem como emendas parlamentares; 

✓ Criação do Aplicativo “Embu-Guaçu Online”, no qual o munícipe terá acesso aos 
principais produtos de interesse como IPTU, ISS, Marcação de Consultas 
Médicas, Consulta dos Remédios disponíveis nas Farmácias, etc.; 

✓ Montar grupo técnico para análise de todos os contratos vigentes; 
✓ Além de manter o controle dos gastos públicos, iremos ampliar os sistemas de 

planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos 
administrativos e financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência 
dos serviços públicos e desburocratização; 

✓ Implantar um programa de renovação da frota municipal e de equipamentos; 
✓ Modernização da ouvidoria pública municipal, a fim de que o cidadão tenha um 

canal direto com o Poder Executivo; 
✓ Revisão dos contratos e necessidades de locação de prédios para realização de 

serviços públicos; 
✓ Aprimorar os serviços online aos contribuintes. (IPTU, Certidões Negativas, 

NFSe, entre outros). 
 

5.2. PARA O SERVIDOR 
Propostas 
✓ Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores 

públicos municipais; 
✓ Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do servidor; 
✓ Implantação do Sistema de Monitoramento para garantir maior segurança; 
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✓ Implantação dos programas da CIPA e SESMET. 
 

6. PLANEJAMENTO, OBRAS E MEIO 
AMBIENTE 

 

Visão 
Criar a Secretaria de Planejamento, Obras e Meio Ambiente, unificando os 
serviços com o objetivo de desburocratizar os licenciamentos e aprovações, para 
atrair mais empresas, fomentando assim a geração de empregos, que por sua vez 
fomenta o comercio e dá fim ao “carimbaço”.    
Com vistas à construção de um município cada vez mais orientado pelos 
parâmetros da sustentabilidade ambiental, intensificando os trabalhos na área 
do meio ambiente, aumentando os serviços prestados e colaborando para a 
manutenção da biodiversidade local. 
 

 

Metas 
✓ Implementação do Plano de Saneamento Básico municipal, garantindo esse 

direito ao cidadão; 
✓ Criação de um comitê tecnico, que será responsavel por todos os 

licenciamentos e autorizações de construções/implantações, com maior 
apoio tecnológico possível, a fim de trazer agilidade nos processos de 
licenciamentos; 

✓ Criar a cultura de sustentabilidade na cidade, especialmente através de 
atividades vinculadas à atividades escolares; 

✓ Garantir a proteção da nossa biodiversidade e o fomento das iniciativas 
que garantam a sua proteção; 

✓ Revitalização dos espaços públicos, a fim de ter uma cidade mais bonita e 
cuidada, não só pelo poder público, mas também por seus cidadãos. 

 

Propostas 
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Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Aprimorar e cobrar a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico; 
✓ Buscar parcerias para a implantação do esgotamento sanitário na cidade de 

Embu-Guaçu; 
✓ Intensificar os esforços para a construção do Aterro Sanitário; 
✓ Implantar o programa de Coleta Seletiva na cidade de Embu-Guaçu; 
✓ Criar o programa Coleta Seletiva Rural; 
✓ Melhorar o sistema de Coleta de Lixo nos bairros da cidade; 
✓ Ampliar os Programas de Educação Ambiental; 
✓ Criar o programa Secretaria Itinerante: “A Preservação a serviço da Vida”; 
✓ Ampliar os serviços prestados à população pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; 
✓ Apoiar iniciativas e incentivar os produtores rurais e proprietários rurais 

quanto às práticas de conservação do meio ambiente, dentre elas: preservação 
de nascentes, cursos d’água e matas ciliares; 

✓ Cronograma de Limpeza dos Córregos que cortam o município; 
✓ Implantar o viveiro municipal, com o cultivo de mudas frutíferas, ornamentais 

e nativas da região; 
✓ Implantar o programa de monitoramento das atividades poluidoras no 

município; 
✓ Ampliar os estudos e levantamentos de dados ambientais da região do 

município de Embu-Guaçu; 
✓ Fortalecer as parcerias entre instituições de ensino superior e a secretaria de 

Meio Ambiente; 
✓ Instalação de lixeiras nos bairros mais afastados; 
✓ Implantação de pontos de coleta de óleo para reciclagem; 
✓ Revitalizar espaços públicos, como praças e jardins, com base em conceitos 

ecologicamente corretos; 
✓ Criar o programa “Nascentes Vivas”; 
✓ Aumento da Fiscalização da Guarda Ambiental. 
 

7. HABITAÇÃO 
 

Visão 
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Criar a secretaria de Habitação. Essa secretaria tem um papel fundamental no 
desenvolvimento habitacional municipal, inclusive, porque existem recursos 
estaduais e federais que só são liberados, caso o município tenha essa secretaria 
criada. 
Um dos principais objetivos dessa secretaria será a Regularização Fundiária, que 
será fundamental para dar segurança jurídica ao cidadão possuidor de um 
terreno, no município de Embu-Guaçu, valorizando o seu imóvel, permitindo que 
o poder público possa, também, estender a oferta de serviços públicos a todos os 
bairros e ainda aumentando a arrecadação de impostos (IPTU). 
 

Metas 
✓ Realizar a Regularização Fundiária, propiciando para os munícipes a 

tranquilidade de terem a posse regular de suas propriedas; 
✓ Busca de programas de habitação para contrução de moradias 

populares, através de programas firmados com os governos Federal e 
Estadual, como o CDHU,  Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista e o Pró-
Moradia; 

 

✓ Realizar a expansão do Centro da cidade (Embu-Guaçu e Cipó), 
garatindo que os comércios e infraestrutura também se estendam para 
outros bairros, reduzindo a dependência dos centros atuais. 

 

Propostas 
Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Realização da Regularização Fundiária municipal, com a destinação de 

dotação orçamentária e equipe exclusiva para esse fim; 
✓ Busca de recursos para a construação ou aquisição de moradias para 

população de baixa renda, através do programa do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do Pró-Moradia, ambos do Governo 
Federal; 

✓ Busca de recursos para a construação ou aquisição de moradias para 
população de baixa renda, através do programa Casa Paulista e CDHU, ambos 
do Governo Estadual; 
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✓ Elaborar o Plano Municipal de Eliminação das áreas de riscos. 
 

8. CULTURA E TURISMO 
 

Visão 
Criar a secretaria de Cultura e Turismo, garantindo maior integração entre essas 
áreas de interesse coletivo. Tanto a Cultura quanto o Turismo foram renegados 
pela atual gestão, o que impediu o cidadão embu-guaçuense a ter acesso tanto a 
um quanto ao outro. 
 
Entre as maiores carências da cidade está o acesso à Cultura. Em nossa gestão, 
procuraremos descentralizar e estimular as atividades culturais em diversas 
regiões da cidade. Além disso, adotaremos uma política de valorização dos 
artistas e trabalhadores culturais da cidade, criando mecanismos que garantam 
o acesso aos recursos, de forma transparente e democrática. 
Nosso compromisso é com a garantia do acesso às diversas manifestações 
culturais e artísticas, com a implementação de políticas públicas articuladas com 
os governos Estadual e/ou federal e com as entidades não-governamentais, 
incentivando a produção cultural, por meio da publicação de editais que 
garantirão o acesso aos recursos, com a iniciação artística de nossas crianças e 
jovens, com a qualificação da equipe gestora da cultura, com a valorização dos 
artistas e trabalhadores da cultura locais e com implementação de ações que 
visem o fortalecimento da identidade cultural de Embu Guaçu. 
 
Iremos resgatar o orgulho pelas nossas tradições culturais e iniciar um alicerce 
sólido para transformar Embu-Guaçu em uma instância turística e aproveitar o 
máximo do nosso potencial nessa área, gerando lazer, emprego e fomento do 
comércio local. 
 

Metas 
✓ Resgatar as nossas raízes, voltando a fomentar as iniciativas culturais; 
✓ Colocar Embu-Guaçu na rota do ecoturismo, gerando emprego e renda 

nessa área tão vasta na cidade; 
✓ Firmar parceria com as demais instâncias turísticas da região para criação 
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do polo de ecoturismo do Extremo Sul. 

 

Propostas 
Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Implementar um programa de iniciação e formação artística por meio de 

Oficinas Culturais permanentes ofertando à população no mínimo 12 
diferentes linguagens artístico culturais; 

✓ Atender por meio dos programas de iniciação artística pelo menos cinco 
diferentes públicos, são eles: crianças, jovens, adultos, mulheres e idosos; 

✓ Publicação de editais de cadastramento para a seleção de projetos artístico-
culturais que tenham como objetivo a oferta de oficinas culturais com o 
compromisso de criarmos uma comissão avaliadora dos projetos que deverá 
ser composta paritariamente por membros do poder público e sociedade civil; 

✓ Realizar mapeamento cultural efetivo, cadastrando os artistas, técnicos 
produtores, mestres e mestras de cultura, artesãos e todos os tipos de 
trabalhadores da cultura que residam no município; 

✓ Implantar o Projeto Cinema na Rua – exibição de filmes nas diversas regiões da 
cidade; 

✓ Elaborar e implementar o Plano Museológico do Museu da cidade; 
✓ Fortalecimento das atividades de expressão cultural e artística de forma 

descentralizada por meio de apoio 
✓ Ampliar e estimular a valorização dos artistas de Embu Guaçu, priorizando a 

participação destes nos eventos oficiais; 
✓ Ampliar o calendário cultural da cidade, mapeando inicialmente os eventos e 

ações culturais realizados no município seja por iniciativa do poder público ou 
da sociedade civil organizada; 

✓ Reestruturar a Biblioteca Municipal implementando programas permanentes 
de incentivo à leitura e oficinas literárias para crianças e adolescentes como 
agenda permanente de contação de histórias; 

✓ Inclusão de exposição e venda de trabalhos autorais dos artistas locais em 
espaço público definido em conjunto à sociedade civil; 

✓ Especificar em lei, um percentual mínimo para aplicação na política municipal 
de Cultura; 

✓ Elaborar o inventário para identificação de patrimônio cultural municipal; 
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✓ Levantar e registrar os depoimentos das memórias vivas da cidade; 
✓ Construir um Anfiteatro Municipal; 
✓ Estabelecer parcerias para oferta de oficinas culturais em espaços que 

integrem regiões estratégicas da cidade, afastadas do centro; 
✓ Abertura de concurso público para técnicos da área da cultura, garantindo 

assim a excelência das ações e a continuidade das políticas públicas de cultura; 
✓ Realizar anualmente um festival de arte, valorizando as diferentes 

manifestações artísticas, a economia criativa, a história e o patrimônio local 
✓ Criação do roteiro de turismo cultural de Embu Guaçu 
✓ Publicação de Edital de Fomento que terá a finalidade de financiar a realização 

de projetos culturais de trabalhadores da cultura do município; 
✓ Continuar apoiando os projetos pedagógicos como: Saraus, Teatros, 

apresentações musicais e outros; 
✓ Articular junto ao poder Judiciário municipal a revisão da portaria que impede 

que atividades culturais, como apresentações musicais nas praças, aconteçam 
livremente; 

✓ Democratizar e desburocratizar a utilização dos equipamentos públicos, 
principalmente o uso de praças para que os artistas possam expor suas obras 
(teatrais, musicais, artesanatos, etc.); 

✓ Continuar apoiando todas as práticas culturais como: Casamento Caipira, 
Festa de São Cristóvão, Quermesse, Feira da Comunidade Evangélica, Carnaval 
de rua, Exposições de carros, etc.; 

✓ Melhorar a utilização dos palcos disponíveis na cidade (Centro Cultural, Praça 
da Cobra, Coretos, etc.), com apresentações culturais; 

✓ Manter o desfile cívico no aniversario de Emancipação da cidade; 
✓ Criar um programa municipal de fomento para apoiar iniciativas nas 

linguagens teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e das culturas 
populares tradicionais e contemporâneas, como Duelo de Gigantes, Festival da 
mais Bela Voz Estudantil em parceria com a secretaria de Educação, etc.; 

✓ Revitalização dos potenciais pontos turísticos e concessão de exploração 
econômica de empresas para exploração comercial (PPP); 

✓ Criação do Plano Municipal de Turismo e aplicação, novamente, ao MIT, 
gerando farto material de divulgação turístico-ecológico da cidade; 

✓ Criação do Ponto de Informações Turísticas Municipal no Centro Cultural; 
✓ Criação do Ponto de Informações Turísticas Municipal no Cipó; 
✓ Criação da divisão de Turismo no site da Prefeitura, bem como cadastro no 

Google AdWords, para que ao realizar uma pesquisar o usuário seja 
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direcionado aos nossos pontos turísticos; 
✓ Lutar, junto ao Governo do Estado, a revitalização do Parque Estadual da 

Várzea; 
✓ Criação e Distribuição de material promocional voltado ao Turismo 

municipal: Vídeos Promocionais, Flyers de divulgação, etc; 
✓ Fomentar roteiro gastronômico para os estabelecimentos, tanto na área 

urbana quanto aos localizados nas áreas rurais, assim abrindo a oportunidade 
de desenvolvimento do turismo rural; 

✓ Em parceria com as Secretarias de Cultura e Educação, criar e desenvolver 
catálogo de materiais histórico para o Museu Municipal, assim como o 
tombamento de patrimônio material e imaterial do Município com o objetivo de 
preservar e divulgar a identidade cultural; 

✓ Revitalizar a infraestrutura do Museu Municipal. 
 

 

 

 

9. TRANSPORTE, SEGURANÇA E MOBILIDADE 
URBANA 

 

Visão 
Melhorar a vida do Cidadão, trazendo um maior conforto para o seu 
deslocamento diário e garantindo uma maior sensação de segurança. 
 

Metas 
 
✓ Melhorar o transporte municipal, com maiores ofertas de veículos para a 

população; 
✓ Lutar pela melhoria da qualidade do transporte intermunicipal; 
✓ Atuar com rigor contra a criminalidade e aumentar a sensação de 

segurança no município; 
✓ Melhorar a infraestrutura viária e fomentar o transporte de pessoas por 

meios mais sustentáveis, como as bicicletas. 
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Propostas 

 

Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Realizar a licitação do transporte municipal, a fim de proporcionar a 

melhoria do serviço para a população, com maiores ofertas de destinos e 
veículos. O atual modelo de transporte, realizado pelos permissionários, 
além de ter vencido a sua vigência legal, inclusive com diversos 
apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, não é sustentável nem para 
o permissionário e nem para a população. De um lado, o permissionário só 
vai fazer a linha se essa trouxer algum retorno financeiro para ele. Do 
outro lado, a população fica à mercê de que haja passageiros para que a 
linha funcione, o que gera tremenda insastifação no serviço prestado e até 
mesmo pessoas que aguardam por horas nos prontos de ônibus do 
município. A ideia é que através de uma licitação, firmada junto a uma 
empresa, passe a operar um sistema de compensação de Ganho vs Perda, 
onde a empresa fará a gestão financeira do contrato global, obtendo lucro 
em algumas linhas e prejuízo em outras, gerando uma compensação de 
ganhos. 
O modelo da licitação ainda será estudado, mas a intenção é envolver os 
atuais permissionários, seja na obrigatoriedade de contratação dos 
mesmos como motoristas e aquisição dos veículos atuais, desde que 
atendam às condições que serão exigidas em contrato, ou no envolvimento 
da COOPERTAEG como uma empresa, de fato, que responderá pelo 
transporte público municipal como um todo; 

✓ Aproveitamento do espaço do Ponto Central (atual Terminal), firmando 
parceria público-privada com os empreendedores que desejem vender 
produtos de ordem alimentícia, Pontos de Recarga de Bilhetes de 
transportes, tanto no espaço interno quanto no externo, tendo como 
contrapartida a manutenção do espaço público, inclusive dos banheiros 
(espaço físico e insumos de higiene); 

✓ Revitalização dos pontos de ônibus, através de parcerias público-privadas 
e/ou através da empresa vencedora da licitação do transporte municipal; 

✓ Estudo de implantação do sistema de Bilhetagem Municipal (Cartão Vale-
Transporte); 

✓ Reformar o ponto final dos ônibus do Cipó; 
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✓ Melhoria no fornecimento de transporte municipal para as regiões do 
Santa Fé, Ponte Alta, Vale das Fontes, Santa Rita e demais bairros que tem 
qualidade de transporte público precário; 

✓ Reformular o modelo da Zona Azul municipal, dando mais dinamismo ao 
estacionamento rotativo e garantindo um contrato mais vantajoso para o 
município; 

✓ Lutar pela melhoria da qualidade do transporte intermunicipal; 
✓ Implantar sistemas de vigilância solidária, garantindo maior interação 

no combate à criminalidade; 
✓ Programa de Educação de Trânsito nas escolas municipais; 
✓ Implantação de bases da GCM nas entradas da cidade; 
✓ Instalação de câmeras OCR nas entradas da cidade, a fim de detectar 

veículos com atividades suspeitas que adentrem o município; 
✓ Investir no aparato policial: armamento, colete, veículos, etc.; 
✓ Reforma e Implantação de ciclovias e pistas de caminhada; 
✓ Programas de incentivo para reforma de calçadas; 
✓ Parcerias com empresas privadas para disponibilização de bicicletas nos 

espaços públicos. 
✓ Lutar pela Reativação da Base da Polícia Militar 24 horas ou a 

implementação de uma base da GCM 24 horas, na região do Cipó; 
 

10. FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 

Visão 
Restaurar a saúde financeira do município, trazendo sustentabilidade fiscal e 
garantir a Transparência Total das contas públicas. 
 

Metas 
 
✓ Equilibrar as contas públicas: Receitas vs Despesas; 
✓ Maximizar as Receitas Anuais e Minimizar, o máximo possível, o gasto 

público, sem prejuízo algum na qualidade do serviço ofertado à população; 
✓ Revisar todas as gratificações concedidas e seus critérios; 
✓ Revisar todos os contratos de aluguel do Executivo, bem como a real 

necessidade dos mesmos; 
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✓ Equilibrar o Gasto de Pessoal, trazendo para o percentual aceito pelo 
Tribunal de Contas (51,30% - Limite Prudencial); 

✓ Modernizar o setor de Compras – precisamos comprar melhor; 
✓ Revisar os Editais de Licitação a fim de garantir a obtenção dos melhores 

preços para prestação de serviço ao poder público; 
✓ Garantir a Transparência Total das contas públicas. 
 

Propostas 
Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 
✓ Revisão de todos os valores que envolvem gasto de pessoal, através de uma 

auditoria profunda nas contas municipais; 
✓ Revisão de todas as gratificações concedidas, bem como dos critérios 

estabelecidos para tais concessões. Todas as gratificações que não forem 
suportadas pelo aspecto técnico serão cortadas e remanejadas para quem de 
fato merece; 

✓ Revisão dos Contratos de Aluguéis, contratados pelo poder Executivo, bem 
como o levantamento da real necessidade desses espaços locados. Além de 
analisar o valor dos contratos, trabalharemos para criar sinergia de espaço, 
caso sejam realmente necessários e não consigamos aproveitar os espaços 
públicos próprios. 

✓ Revisão de contratos firmados com a iniciativa privada (terceirização), 
especialmente dos contratos tido como suspeitos e sob investigação pelo 
poder judiciário; 

✓ Modernização do setor de compras estabelecendo uma política de 
desenvolvimento de fornecedores, garantindo compras que realmente 
tragam benefício ao município; 

✓ Revisão dos editais de licitação, a fim de garantir maior competitividade e 
atratibilidade para os fornecedores de serviços. Nos atuais os editais de 
licitação são evasivos, trazendo insegurança para as empresas interessadas, 
fazendo com que o preço ofertado suba. Trabalharemos os editiais de forma a 
garantir a seguranaça das informações contidas, a fim de obter os melhores 
preços para a prestação do serviço público; 

✓ Garantir ações de Transparência Total, tanto para o Poder Legislativo quanto 
para o cidadão, através do Portal da Transparência, seja por meio do site ou 
pelo celular (aplicativo). Basicamente, queremos firmar as bases para uma 
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gestão municipal transparente, de tal forma, que nas próximas gestões não 
seja mais possível esconder as informações de interesse público para 
favorecimento próprio ou de outrem. 

 

11.  CAUSA ANIMAL 
 

Zoonose 

Visão 
O centro de zoonose precisa ser um braço do Executivo, que realmente cumpra o 
seu papel no auxílio ao controle de doenças, transmitidas dos animais para os 
seres humanos, e também no auxílio e orientação à população do seu dever no 
cuidado e responsabilidade para com seu animal.  

 

Metas 
✓ Controle de doenças e agravos de doenças transmitidas por animais 

domésticos aos seres humanos, através de campanhas de vacinação 
permanentes; 

✓ Prover estrutura de abrigo e cuidados médicos para  animais de grande 
porte, em situação de vulnerabilidade (abandono, agressões, cárcere, etc.). 

 

Propostas 
Dentre as propostas de trabalho destacamos: 
 

✓ Campanha frequente de castração para cães e gatos, através de clínicas 
conveniadas à prefeitura; 

✓ Manter convênio com clínicas veterinárias para cuidados de animais 
abandonados doentes ou feridos; 

✓ Equipar um carro para resgate de animais de pequeno porte; 
✓ Mutirões de castração para bairros mais afastados e com excesso de animais 
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abandonados; 
✓ Identificação dos animais castrados através de microchip e por um registro 

geral, sob o controle da zoonose; 
✓ Retomada da campanha de Vacinação antirrábica, em todos os bairros do 

município, abandonada há dois anos; 
✓ Implantar um curso itinerante nas escolas de POSSE RESPONSÁVEL, 

acompanhado de um cachorro sem raça definida, que se tornará o mascote 
deste projeto, que visa levar as crianças a informação correta de que todos 
são responsáveis pelos seus animais e que eles merecem ser bem cuidados. 
Através desta consciência das crianças, poderemos pensar em um futuro, a 
possibilidade de não termos mais animais abandonados; 

✓ Fazer a “cãominhada” a cada 6 meses, onde em conjunto com todos os 
protetores, após o passeio haverá feira de adoção de animais abandonados, já 
castrados e vacinados, motivando outras pessoas a adotarem um animal 
abandonado com a posse responsável; 

✓ Criação de um disk denúncia para maus tratos com os animais; 
✓ Fiscalização de posse de animais de tração; 
✓ Realização de feiras de adoção para animais em situação de vulnerabilidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para você que leu esse Plano de Governo até aqui, o nosso Muito Obrigado. 
Esperamos que você tenha conseguido sonhar conosco esse sonho, mas agora 
precisamos partir para a ação, pois serão elas as responsáveis pela mudança que 
tanto almejamos. 
 
Alguém um dia disse: “Não podemos mudar o nosso Passado, nem prever o nosso 
Futuro, mas temos uma coisa a nosso favor: o Presente. É nele que superamos o 
Passado e construímos um Futuro.” 
Vamos juntos, construir o nosso Futuro. 
 
Finalizamos aqui a apresentação de um plano de governo TRANSPARENTE, 
EFICIENTE e sobretudo RESPONSÁVEL, pois acreditamos que é isso que Embu 
Guaçu precisa #TER. 
 
Lisandro Ribeiro  
Cecilia Helsftein 
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