
  1 

 

 

ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DE PLANO DE GOVERNO 
 

EIXOS TEMÁTICOS E PROGRAMÁTICOS 

 

 

1. ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

* Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança alimentar com foco na 

erradicação da pobreza, função social e saudabilidade alimentar;                                                                                        

* Fortalecer / Estimular a expansão das feiras livres e demais modelos de abastecimento; 

* Priorizar aquisição de alimentos nas compras públicas do Município e nos produtos locais, 

especialmente dos produtores rurais (PNAE); 

* Utilizar o poder de grande comprador da administração municipal para estabelecer critérios 

rigorosos para todos os fornecedores de bens e serviços. 

* Intensificar o projeto Horta nas Escolas; 

  

2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

 

* Fomentar articulação com a rede não governamental de assistência social e com outras políticas 

sociais inter-secretarias (Saúde, Educação, Trabalho e Segurança), para responder com efetividade 

à diversidade das necessidades; 

* Expandir atuação dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS; 

* Capacitar as pessoas envolvidas na política pública de assistência social, a fim de assegurar a 

melhoria da gestão, considerando todas as instâncias do sistema descentralizado e participativo, 

bem como as diversidades regionais e locais; 

* Promover companhas contínuas contra drogas, multiplicar parcerias com Municípios da região, 

Estado e União para ofertar tratamento a dependentes; cooperar com essas esferas de governo na 

repressão ao tráfico; 

* Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 

democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 

Há dados sobre as violências e vulnerabilidades na região? Se não, seria interessante propor a 

construção de um mapa sobre direitos humanos, um mapa da violência, para que possam identificar 

as regiões e violências mais recorrentes da cidade por raça, gênero, sexualidade, classe, região e 

outros. 

 

3. COMUNIDADE E SEGURANÇA 

 

* Aprimorar a gestão da frota de viaturas evitando que problemas mecânicos dificultem a prestação 

do serviço policial à população; 

* Manutenção e renovação constante de equipamentos e instalações buscando a melhoria das 

condições de trabalho e de atendimento à população; 

* Aprimorar a gestão de pessoal com treinamento e capacitação permanente e retirada de GCMs de 

funções burocráticas para que retornem a exercer a atividade-fim (policiamento ostensivo);  
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* Criação do Gabinete de Inteligência visando a prevenção dos delitos, otimização das ações e 

intercâmbio de informações com as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e 

órgãos de trânsito. Prevenção doe ação continua de policiamento no centro e nos bairros;  

* Instituir equipe especializada em educação para a prevenção ao uso de drogas, do "bullying" e 

outras formas de violência no ambiente escolar; 

* Integrar a atuação das Secretarias de Segurança Urbana, Saúde e Assistência Social visando 

aprimorar o atendimento aos dependentes químicos e suas famílias; 

* Instalar câmeras de monitoramento no centro e nas entradas da cidade, como forma de ampliar 

ações de segurança pública.  

 

4. CULTURA 

 

* Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e áreas de risco social; 

* Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio cultural e 

natural; 

* Ampliar a oferta de atividades de formação cultural nos diversos centros culturais da cidade, 

incluindo novas linguagens que atendam às aspirações da juventude diante do intenso 

desenvolvimento tecnológico do mundo atual; 

* Estimular as festas populares tradicionais que fazem parte da cultura da cidade (carnaval de rua, 

festa junina, alto de natal entre outros) 

* Mês da Musica Popular Brasileira; 

 

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

* Criar instrumentos econômicos (incentivos fiscais e creditícios) para garantir a permanência e 

desenvolvimento da indústria e comércio em atividade, bem como atrair novas empresas que 

priorizem a contratação de mão de obra embuguaçuense, respeitando o meio ambiente local, pois 

essa é a nossa maior riqueza; 

* Revitalizar os Parques Industriais, melhorar infraestrutura e segurança pública no entorno; 

* Criar Polo de Desenvolvimento Tecnológico com indústrias e empresas de baixo impacto 

ambiental; 

* Implantar a estrada ecoturística na região do Congonhal, em parceria com São Lourenço da Serra 

e o Governo do Estado, visando à criação de polo de turismo ecológico e de desenvolvimento rural 

sustentável, bloqueando a ocupação irregular e uso impróprio do solo de áreas de proteção 

ambiental. 

* Apoiar a implantação de arranjos produtivos inovadores em bairros, promovendo a 

descentralização da produção e do comércio, com a oferta de empregos localmente diversificada; 

* Curso de Capacitação Profissional - via rápida Sebrae e Senai - estimular a qualificação e a 

requalificação da população com vistas às novas ocupações profissionais; 

* Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos mercados de trabalho 

públicos e privados do município; 

* Criar um calçadão no centro da cidade, especificamente na Rua Boa Vista para valorização 

do comércio local. 

 

6. EDUCAÇÃO 
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* Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos planos de cargos e salários; 

* Criação de Creches; 

* Ampliar horário de funcionamento das creches - 06h às 21h; 

* Modernizar e garantir a manutenção dos prédios da rede municipal de ensino; 

* Mobilizar e efetivar política educacional de jovens e adultos que gere taxa de alfabetização perto 

de 100%; 

* Melhorar a qualidade do ensino, buscar a equidade na rede municipal de ensino, independente das 

condições social, econômica, étnico-racial e cultural da população; 

* Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades educacionais 

especiais; 

* Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a sociedade civil e 

fortalecendo o conselho municipal e os conselhos escolares; 

* Implantar horta nas escolas municipais; 

* Melhorar o sistema de merenda escolar, com a contratação de nutricionista, capacitação das 

merendeiras e do pessoal de cozinha, regulamentar procedimentos de manipulação e descarte de 

alimentos, estabelecer cardápios balanceados; 

*Acabar com as turmas multiseriadas na rede de ensino público municipal; 

* Expandir cursos técnicos que atendam às necessidades das empresas na cidade.  

* Programação de férias; 

* Cursinho Pré-Vestibular;  

Criar ações educativas que possam contribuir para que a escola seja um espaço seguro. Como ações 

de combate ao bullying e violência por gênero, sexualidade. Rodas de conversa para contribuir com 

a diminuição da agressividade masculina e que fortaleça amizades. 

 

7. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE; 

 

* Estimular a participação da população em geral na prática de atividade física voltada para a saúde 

e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros;  

* Criar projetos esportivos nos bairros - contra turno; 

* Promover a presença de Estagiários em Educação física nas quadras esportivas; 

* Revitalizar parques; 

* Ampliar pista de caminhada; 

* Aumentar as opções de lazer por meio do esporte com a disponibilização de quadras desportivas, 

áreas para esportes radicais valorizando a natureza local, campos de futebol, ciclovias, entre outras;  

* Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e idosos garantindo 

equipamentos de lazer e esportes adequados; 

* Voltar com a prática do campeonato de inverno, onde o mesmo foi referência. 

* Rua de lazer; 

Vocês possuem secretaria da juventude? Se não e se fizer sentido, seria uma boa propor a fundação 

de uma secretaria da juventude para ter um núcleo pensando nas diferentes necessidades da 

juventude. Exemplo: Cursos profissionalizantes. Feira de Estudantes. Combate ao suicídio na 

juventude, que se conecta com um dos pontos da ‘comunidade e segurança’. Cyberbulling e crimes 

cibernéticos. Educação sexual. Ações propositivas de protagonismo juvenil sobre os ODSs 

(objetivos de desenvolvimento sustentável). 

 

8. GESTÃO PÚBLICA 
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* Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os planos de carreiras que respeitem o orçamento 

local; 

* Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das políticas 

públicas via orçamento participativo; 

* Praticar a integração metropolitana por meio de programas, projetos, parceiras e consórcios 

municipais; 

* Aplicar índices de produtividade a cada secretaria; 

* Desenvolver ações com os governos federal e estadual para aumentar repasse de recursos 

voluntários; 

 

9. HABITAÇÃO 

 

* Incrementar projetos de moradia fora das áreas de risco e preservação permanente                                               

* Estabelecer parceria com CDHU para criação de apartamentos, fora das áreas de risco e 

preservação permanente                                            

* Ampliar/acelerar o processo de regularização fundiária das ocupações irregulares, mediante 

implantação de políticas de urbanização e legalização das áreas ocupadas, por meio de gestão 

democrática e participativa; 

* Implementar política pública para habitação visando garantir o direto de moradia, respeitando as 

prioridades e situações de emergência com participação popular e transparência; 

* Estabelecer uma política integrada de habitação considerando aspectos regionais; 

* Incentivar a construção de moradias sustentáveis, principalmente na zona rural, com projeto 

unificado fornecido gratuitamente. 

Há muitos migrantes na cidade? Se sim, seria interessante incluir essa população de alguma forma 

no plano. Em geral, se sim, sempre há impactos na política de habitação que poderiam ser pensados 

ou incluir em campos como Direitos Humanos. 

 

10. MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E TURISMO 

  

* Promover a fiscalização, proteção, preservação e recuperação das áreas verdes da cidade; 

* Reformular plano municipal de resíduos sólidos e saneamento básico com a realidade da cidade; 

* Elaborar e aprovar plano municipal de Mata Atlântica;  

* Fortalecer o Conselho municipal de Meio Ambiente; 

* Saneamento básico: ampliar a rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto nas áreas 

urbanizadas 

* Fornecer modelo e recursos técnicos para a implantação de sistemas de fossas sépticas e fossas 

comunitárias nas zonas não atendidas pela rede; 

* Promover a arborização da cidade, valorizando as espécies nativas; 

* Promover educação ambiental na rede municipal de ensino; 

* Restabelecer o Fundo Municipal do Meio Ambiente, buscando recursos de maneira voluntária da 

Sabesp; 

* Rota da pesca na cidade de Embu Guaçu 

* Passeio no Rio Embu Guaçu. 

 

11. TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE 
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* Garantir transporte coletivo de qualidade, a preços acessíveis, seguros e ambientalmente corretos; 

* Promover e integrar bilhete único; 

* Promover a concessão de passagem gratuita ao idoso acima de 60 anos, dando subsídios mínimos 

a empresa prestadora desse serviço. 

* Revitalizar e construir pontos de ônibus de maneira adequada. 

 

12. MULHERES 

 

* Propor o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição do desenvolvimento 

do município; 

* Garantir a segurança de mulheres que sofrem violência doméstica; 

* Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e contribuir para o avanço 

da inclusão das mulheres em todos os espaços proporcionando cursos preparatórios para a 

possibilidade de criação uma renda mínima de sobrevivência; 

Há equipamento no município que possam acolher as mulheres? Se não, seria interessante propor 

a inauguração de algum equipamento que possa acolher mulheres e dar direcionamentos jurídicos, 

apoio psicológico e outros. 

Criar parceria com municípios vizinhos para acolhimento de mulheres vítimas de violência. Por 

exemplo, se o município não possui uma Casa Abrigo em que uma mulher sem rede de apoio possa 

ficar depois de uma violência, seria importante ter acordos com equipamentos vizinhos para 

encaminharem e acolher as mulheres. 

Realizar campanhas de conscientização sobre canais de denuncia para mulheres vítimas de 

violência. 

Realizar campanhas de combate a violência contra meninas e mulheres. 

Seria importante garantir representatividade. Se o Reinaldo estiver disposto ele pode propor que 

ao menos 40% de seu secretariado ou cargos de liderança por indicação política sejam de mulheres. 

 

 

13. DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO 

 

* Atualizar Plano Diretor atendendo as necessidades mais importantes da cidade; 

* Desenvolver e gerir o planejamento de forma integrada, descentralizada, compartilhada e 

participativa, por meio de diálogo efetivo com a sociedade civil; 

* Planejar o território, definindo áreas prioritárias para expansão urbana, uso e ocupação de solo, 

incluindo ações que concorram para ocupação dos espaços ociosos e proteção de áreas de risco; 

* Desenvolver ações e alianças estratégicas no âmbito regional por meio de projetos e programas 

integrados levando em consideração as especificidades do município.  

 

14. SAÚDE 

 

* Garantir e melhorar o acesso da população a serviço 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; 

* Ampliar número de especialidade médica, respeitando as demandas locais; 

* Informatizar toda a rede pública municipal de saúde. 
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* Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase nas áreas e 

população de maior vulnerabilidade; 

* Criar comitê municipal de prevenção ao uso de drogas, reinserção social e atenção ao usurário; 

* Aprimorar e regulação e a fiscalização da saúde suplementar, com articulação da relação público-

privado, gerando maior racionalidade e qualidade; 

* Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações 

do trabalho dos profissionais de saúde; 

* Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a avaliação de desempenho 

de serviços e prestadores de saúde; 

* Implantar o plano de carreira aos servidores da saúde do município. 

Talvez isso faça parte do item acima “contribuir à adequada formação”, mas seria importante 

pensar em Capacitar os profissionais de saúde e demais profissionais dos equipamentos de saúde 

para que possam acolher a complexidade de diversas populações como LGBTQIA+, Mulheres 

vítimas de violências, migrantes, indígenas, pessoas negras, possíveis casos de tráfico de pessoas 

e outros. (pode parecer algo óbvio, que um profissional da saúde tem que atender todas as pessoas, 

mas a realidade é bem diferente. Há diversos relatos de mulheres lésbicas que não foram 

examinadas por médicos consideraram que elas não fazem sexo. Dificuldade de compreensão e 

consequente falta de atenção às populações migrantes e indígenas. Pessoas trans que não 

conseguem marcar consultas certas por burocracias do sistema. E outros.) 

 

15. INFRAESTRUTURA 

 

* Garantir que todo o município tenha acesso ao serviço de coleta de lixo; 

* Promover e ampliar a coleta seletiva de resíduos reciclados e recicláveis, mobilizando munícipes 

e empresas, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente; 

* Coleta de resíduos sólidos na rede pública municipal da educação; 

* Organizar e priorizar a participação de cooperativas de catadores de coleta seletiva da cidade; 

* Criar Ecopontos nos bairros para receber entulhos de materiais da construção civil; 

* Intensificar fiscalização para proibir e punir descarte de entulhos na cidade; 

* Aprimorar a conservação das vias públicas, por meio de serviços eficientes de tapa-buracos e o 

recapeamento de ruas e vias; 

* Recuperar as calçadas das principais vias do trânsito de pedestres e de polos comerciais e de 

serviços, bem como de passeios púbicos que dão acesso a escolas, unidades de saúde, praças, entre 

outros para garantir melhores condições de circulação; 

* Eliminar pontos escuros, fazendo manutenção contínua dos pontos existentes e ampliar a 

implantação de novos pontos de iluminação pública nas áreas urbanizadas. 

* Modernizar o sistema de iluminação pública da cidade com substituição de lâmpadas e controles 

que priorizam novas tecnologias, buscando economicidade. 

 

16. PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS 

 

* Desenvolver programa de formação para capacitar cuidadores de pessoas com deficiência e idosos, 

oferecendo formação profissional (através de convênio com USP) para quem precisa e ampliando 

a oferta de saúde para as famílias; 

* Criar projeto integrado de reabilitação clínica e capacitação profissional, para promover a inserção 

de profissionais com deficiência e mobilidade reduzida ao mercado de trabalho; 
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* Ampliar parcerias com entidades não governamentais para promover melhor atendimento; 

* Garantir plena acessibilidade aos espaços públicos da prefeitura; 


