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Este plano de governo apresenta propostas para o Município de Rio Grande da Serra, através do
compromisso firmado pelas candidatas
Prefeita Professora Marilza Oliveira e
Vice-prefeita Professora Helenice Arruda.

O que buscamos?
Buscamos manter Rio Grande da Serra nos trilhos do desenvolvimento, nosso desafio é
continuar em busca de maiores avanços e investimentos para a cidade e toda a população,
aperfeiçoando e qualificando a eficiência da Administração Municipal, através de programas,
projetos e ações exequíveis para o orçamento de nosso município.

Como pretendemos governar?
O Plano de Governo aqui apresentado representa o desafio para uma administração
municipal dedicada e competente, muito próxima das pessoas e conhecedora das necessidades
da população rio-grandense-da-serra.
Neste documento encontram-se as sementes que tornarão possível alcançar uma Rio
Grande da Serra cada vez melhor na Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Obras e
Infraestrutura Urbana, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Cidadania e Inclusão Social,
Desenvolvimento Econômico, Turismo, Mobilidade Urbana e Segurança Urbana.

SAÚDE
 Implantação do Programa “Remédio em casa” com entrega de medicamentos aos
pacientes hipertensos e diabéticos, cadastrados no sistema HIPERDIA;
 Aperfeiçoamento e humanização do atendimento nas unidades de saúde, desde o
atendimento da recepção até o atendimento médico;
 Implantação de Programa Contínuo de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de
saúde, para qualificação e acolhimento no atendimento aos pacientes da rede de saúde
pública;
 Ampliação do horário de funcionamento e atendimento médico em algumas Unidades
Básicas de Saúde, para atendimentos de baixa complexidade, desafogando a demanda de
atendimentos da UPA;
 Ampliação das ações de promoção à saúde e prevenção na Atenção Básica;
 Fortalecimento das campanhas de vacinação e cobertura vacinal da população,
principalmente das crianças menores de 1 ano;
 Ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e atuação dos Agentes
Comunitários de Saúde em todo o município;
 Implantação de serviço de agendamento de consultas médicas nas Unidades Básicas de
Saúde por telefone;
 Fortalecimento das ações junto a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde
do Estado - CROSS para ampliação da oferta de vagas das especialidades médicas de
responsabilidade do Estado;
 Ampliação do atendimento de especialidades médicas;
 Ampliação do atendimento odontológico e promoção da saúde bucal;
 Ampliação do atendimento de fisioterapia;
 Ampliação do Projeto Vida Saudável para todas as UBS do Município;
 Parceria com o Terceiro Setor para realização de Triagem Neonatal Auditiva (Teste da
Orelhinha) e Triagem Neonatal Ocular (Teste do Olhinho) para todos os recém nascidos;
 Fortalecimento de ações da saúde da mulher e ampliação do atendimento ginecológico na
Atenção Básica;
 Manter e fortalecer o gerenciamento de estoque de medicamentos das farmácias das
unidades de saúde, para que não faltem medicamentos essenciais à população;

 Manutenção e ampliação do Programa de Transporte Ambulatorial e transporte de
pacientes em Tratamento Fora de Domicilio (TFD);
 Captação de recursos para aquisição de novos veículos ambulatoriais, além da revisão e
manutenção da frota de veículos ambulatórias;
 Implantação de atendimento especializado pós COVID-19, com especialista no sistema
respiratório, fisioterapêutico e psicológico;
 Fortalecimento e ampliação das ações de vigilância epidemiológica para combate à
Dengue, Chikungunia e Zika no município;
 Ampliação das ações de fiscalização da vigilância sanitária;
 Fortalecimento e ampliação das ações de saúde mental no CAPS;
 Desenvolvimento de ações conjuntas com a comunidade, visando coibir o uso de drogas;
 Implantação de programa e educação em saúde da população negra;
 Promoção de programa e ações para a Saúde do Homem nas Unidades Básicas de
Saúde;
 Promoção de programa e ações para a Saúde do Idoso nas Unidades Básicas de Saúde;
 Implantação de parceria com a Secretaria de Cidadania e Inclusão social para programa
de saúde do idoso, cuidado e envelhecimento saudável;
 Captação de recursos junto aos Governos Estadual e Federal para desenvolvimento e
implantação de novos programas e projetos na Saúde Municipal;
 Criação de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para os Profissionais de Saúde;
 Implantação da Ouvidoria da Saúde;
 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e participação popular no SUS Municipal.

EDUCAÇÃO
 Ampliação do número de escolas municipais em tempo integral, priorizando os bairros mais
periféricos;
 Atendimento integral da demanda de vagas nas creches e pré-escolas;
 Revisão e atualização do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério, incluindo os
Atendentes de Desenvolvimento Infantil no quadro do Magistério;
 Investimento em Programa de formação e capacitação permanente dos profissionais do
magistério;
 Inclusão de Professores junto aos Atendentes de Desenvolvimento Infantil nos Berçários;
 Manutenção dos investimentos e qualidade dos materiais pedagógicos, merenda escolar,
tecnologia da informação, entre outros;
 Entrega dos kits de material escolar e uniformes escolares para a rede municipal;
 Implantação do Projeto “Meu Sorriso”, em parceria com a Secretaria de Saúde, para
implementação de atendimento odontológico para as crianças regularmente matriculas nas
Escolas Municipais;
 Suporte Pedagógico e Psicossocial para os profissionais da Educação;
 Promoção e ampliação da Educação de Jovens e Adultos;
 Criação de Programa de Ensino Digital;
 Incentivo e apoio à gestão democrática nas escolas públicas municipais com a participação
de toda a comunidade;
 Manutenção da qualidade do transporte escolar aos alunos da pré escola, com
capacitação e aperfeiçoamento para os monitores, motoristas e o gestores do transporte;
 Ampliação do Programa de manutenção e revitalização das escolas municipais;
 Ampliação e revitalização das escolas municipais: David Barbosa, Madre Maria de Jesus,
Pequeno Príncipe, Pequeno Polegar e José Olimpio;
 Construção de EMEB no Bairro Sítio Maria Joana.

CULTURA
 Criação da Casa da Cultura para incentivo da cultura regional através de eventos como:
aulas de músicas, pintura, cordel, entre outros;
 Manutenção e ampliação do Projeto Robótica Educacional;
 Manutenção e ampliação do Programa Guri;
 Manutenção e ampliação dos Cursos Municipais de Inglês e Espanhol;
 Criação do Centro de Pesquisa Estudantil, com acesso grátis a internet para fins de
pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca pública;
 Criação da escola de dança municipal;
 Incentivo e promoção de eventos culturais no município: reativação da banda municipal,
grupo de capoeira, festas juninas, carnaval, festa natalina, festa do aniversário da cidade e
festas religiosas;
 Incentivo e promoção de apresentações de bandas e artistas locais, valorizando os
talentos da cidade;
 Aquisição de instrumentos musicais, materiais de artes plásticas, materiais de teatro e
coral;
 Fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura e capacitação dos conselheiros;
 Parcerias com a iniciativa privada para implementação de projetos culturais na cidade;
 Manutenção, incentivo e promoção de atividades culturais no Teatro Municipal;
 Resgate e incentivo das fanfarras nas Escolas Estaduais.

ESPORTE E LAZER
 Manutenção e ampliação da parceria do Projeto Fazer Valer, para a prática do judô e
taekwondo;
 Desenvolvimento de projetos e parcerias para a prática de outras modalidades de artes
marciais;
 Desenvolvimento de projetos e parcerias para a prática de esportes coletivos como vôlei,
basquete, handebol, entre outras modalidades;
 Implantação do Programa “Ruas de Lazer”, para a população desfrutar de atividades de
lazer e recreação nas ruas da cidade, nos finais de semana e feriados;
 Ampliação das Academias ao Ar Livre, para prática de atividades físicas nos bairros e
melhoria na qualidade de vida;
 Adequação dos campos de futebol dos bairros para incentivar o futebol de várzea;
 Ampliação dos campeonatos municipais;
 Desenvolvimento e criação de incentivo aos atletas municipais;
 Implantação de aula de ginastica;
 Ampliação da escolinha de futebol feminino e masculino.
 Implantação de programa de inclusão das pessoas com deficiência nas modalidades
esportivas;
 Criação de pista de atletismo;
 Manutenção do Circular do Esporte;
 Fomento e incentivo à pratica esportiva na cidade;
 Desenvolvimento e incentivo às atividades de esporte e lazer como, trilhas, maratonas,
corridas de bikes, esportes radicais entre outros.

OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 Ampliação do programa de pavimentação, drenagem e sinalização de ruas no município,
por meio da captação de recursos e execução de obras, com o reaproveitamento de
paralelepípedos da Prefeitura;
 Ampliação do programa de pavimentação e drenagem de vielas no município, por meio da
captação de recursos e execução de obras;
 Ampliação da execução dos Parques Municipais: Parque Linear e Parque Ecológico, por
meio de captação de novos recursos;
 Ampliação e manutenção do programa de reformas, manutenção e conservação dos
prédios públicos municipais;
 Continuidade das obras em andamento;
 Sinalização das atuais obras municipais em andamento;
 Continuidade na implantação da Iluminação Pública na SP122, contemplando a Rotatória
do Parque do Governador;
 Continuidade das tratativas para aprovação do projeto, captação de recursos e execução
das obras do CIT – Centro de Informações Turísticas;
 Efetuar gestão junto ao DER para execução da alça de acesso e dispositivo de retorno ao
Bairro Jardim Santa Tereza;
 Continuidade das tratativas com a ABICLOR para execução da Base do Corpo de
Bombeiros;
 Manutenção e ampliação da Iluminação Pública em todas as vias do Município e
efetivação do sistema;
 Continuidade do Programa Córrego Limpo;
 Pavimentação, drenagem e sinalização das ruas do Parque América;
 Contratação dos projetos executivos para o Conjunto Habitacional CDHU, através de
recursos de convênio com o Estado;
 Elaboração de projeto para o Parque da Pedreira, para captação de recursos e execução
da obra;
 Desenvolvimento de ações de Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social, com a
viabilização de recursos e parcerias para programas federais e atendimento das demandas
habitacionais;

 Efetuar gestão junto ao Estado para que a CPTM execute a obra da
Ferroviária;

Nova Estação

 Promover gestão efetiva junto a MRS para implantação do viaduto de transposição e,
principalmente, estruturação de intervenção urbanística e tratamento do patrimônio
histórico do município;
 Modernização e informatização do sistema de processos de Aprovação de Obras
Particulares;
 Revisão do Código de Obras Municipal, de forma a adequar à Lei de Uso e Ocupação do
Solo e ao Plano Diretor;
 Estruturação e ampliação do Sistema de Regularização Fundiária, com interface com a
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cartório de Registro de Imóveis;
 Reorganização do sistema de fluxo de processos de aprovação de Obras Particulares,
após Municipalização do Licenciamento Ambiental, com interface com a Secretaria do
Verde e Meio Ambiente.

SERVIÇOS URBANOS
 Manutenção e ampliação do serviço de coleta e tratamento do lixo;
 Retomada e ampliação do Programa de Zeladoria Municipal com ações nos bairros para
realização dos serviços de tapa-buracos, cata-bagulhos, roçagem, limpeza e recuperação
de parques;
 Ampliação do programa de limpeza, conservação e manutenção das ruas e vias
municipais;
 Adequar o Setor de Serviços Urbanos, com o término da obra, para o bem estar dos
funcionários.
 Manutenção e ampliação da frota de veículos e máquinas para realização dos serviços
urbanos pelo município;
 Manutenção e conservação dos prédios públicos municipais.

MEIO AMBIENTE

 Municipalização do Licenciamento Ambiental, por meio da aprovação, pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente, do Plano Diretor de Rio Grande da Serra, compatibilizado à
Lei Específica da Billings;
 Fortalecimento das tratativas com a SABESP para o cumprimento das metas de
universalização do sistema de esgoto no município e ampliação da execução de obras em
bairros já estruturados;
 Desenvolvimento de ações de conscientização e capacitação para implantação de fossas
sépticas para os bairros onde não há previsão de implantação da rede de esgoto;
 Acompanhamento da execução das Obras de Drenagem no município;
 Desenvolvimento e implantação de Coleta Seletiva no município em ação intersetorial com
as secretarias de Obras e Planejamento, Serviços Urbanos, Finanças, Cidadania e
Educação;
 Ampliação do controle e fiscalização das atividades e empreendimentos utilizadores de
recursos ambientais, considerados, efetiva ou potencialmente poluidores e capazes de
causar degradação ambiental.
 Ampliação da supervisão e fiscalização dos planos, programas, projetos e atividades de
preservação, proteção, conservação, controle e uso de recursos ambientais no Município.

CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL
 Articulação e coordenação, com centralidade na família, da rede de proteção social,
estabelecendo fluxos, referências e retaguarda nos atendimentos aos usuários da
assistência social do município;
 Implantação de Programa Contínuo de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de
assistência e desenvolvimento social, para qualificação e acolhimento no atendimento aos
munícipes;
 Implantação do Programa Municipal “Abraçando a Inclusão”, com a capacitação de
servidores das secretarias municipais para atendimento qualificado às pessoas com
deficiência;
 Ampliação dos atendimentos no CRAS;
 Implantação do CRAS itinerante, para população dos bairros mais distantes da área central
do município;
 Ampliação dos atendimentos no CREAS, especialmente para mulheres vítimas de violência
doméstica e quebra de vínculo familiar;
 Participação e fortalecimento do Programa Casa Abrigo Regional do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, para abrigamento das mulheres vítimas de violência
doméstica e filhos (as) menores de dezoito anos;
 Fortalecimento das ações institucionais com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, para
o desenvolvimento de políticas sociais e afirmativas no município;
 Implantação da horta comunitária, para a população da melhor idade, bem como as
pessoas atendidas pelo CRAS e CREAS.
 Fortalecimento e ampliação das parcerias com as Organizações Sociais para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco;
 Criação do Centro Municipal de Referência Integrado – CRI, para atendimento
especializado às mulheres, pessoas com deficiência e diversidades;
 Realização de ações de promoção de políticas públicas afirmativas, promoção da
igualdade racial e fortalecimento da cidadania LGBTQIA+, para enfrentamento da
discriminação no município;
 Retomada do Programa Social “Prefeitura nos Bairros”, descentralizando os serviços e
incentivando praticas sociais junto aos comerciantes, com diversos serviços assistenciais e
de saúde.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
 Promoção da política de incentivos ao desenvolvimento econômico e social para: fomento
ao emprego, beneficio por aumento do ISS, beneficio por aumento do valor adicionado do
ICMS, beneficio para cooperativas que contribuam para a atividade econômica e benefício
para ampliação de construção de empreendimentos comerciais;
 Promoção da política de incentivo ao microempreendedor individual (MEI), às
microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP);
 Implantação de Programa de Capacitação e Qualificação Profissional para promover
oportunidades aos jovens e trabalhadores em busca de colocação ou recolocação no
mercado de trabalho;
 Criação de Programa Municipal de Estágio para estudantes do ensino técnico e
universitário;
 Desenvolvimento de projetos de empregabilidade em parcerias com outros órgãos
públicos, agências de empregos e setor privado;
 Ampliação de parcerias com o Governo do Estado para politicas de emprego e geração de
renda;
 Implementação de Programa de desenvolvimento econômico verde, para economia e
desenvolvimento sustentável;
 Fomento ao Comércio Local com ações que evidencie os estabelecimentos comerciais do
município;
 Apoio ao arranjo produtivo local;
 Criação de feiras segmentadas de gastronomia local em conjunto com artesanato local;
 Criação do Centro de Informações Turísticas – CID;
 Estruturação dos pontos de interesse turístico (bulevares / mirantes), para tornar Rio
Grande da Serra um MIT – Município de Interesse Turístico;
 Criação do Museu Municipal para fomento do Turismo e Cultura no município;
 Criação do Roteiro Turístico;
 Manutenção e ampliação do Festival do Cambuci.

MOBILIDADE URBANA – TRANSPORTE E TRÂNSITO
 Elaboração e aprovação do Plano de Mobilidade Urbana do Município;
 Implantação de Programa de Educação no Trânsito;
 Ampliação da sinalização de trânsito, incluindo equipamentos voltados para as pessoas
com deficiência;
 Criação de Programa de Incentivo ao emplacamento de veículos na cidade;
 Implantação da fiscalização de trânsito, iniciando-se em caráter educativo;
 Implantação do Serviço de Trânsito no Município: com sinalização, operacionalização, e
implantação do telefone 156 (Trânsito);
 Implantação da integração do transporte coletivo público municipal e intermunicipal;
 Reestruturação do sistema viário e organização do trânsito;
 Implantação da Concessão dos serviços públicos de remoção e guarda de veículos
infratores a legislação.

SEGURANÇA URBANA
 Ampliação do efetivo de Guardas Civis Municipais (GCMs);
 Captação de recursos junto ao Governo Federal para aquisição de novos armamentos e
veículos para a GCM;
 Implantação de sistema de monitoramento por câmeras e vigilância eletrônica, criando uma
rede de comunicação, evitando práticas delitivas e proporcionando segurança na cidade;
 Implantação de sistema de radiocomunicação nas viaturas da GCM, Trânsito e Defesa
Civil, integrando esse serviço com a finalidade de atender toda a demanda com
profissionalismo e qualidade;
 Implantação da comunicação da GCM, através do telefone 153 (GCM) para que os
Munícipes tenham contato direto para acionar esse serviço;
 Incentivo à criação de Conselhos Comunitários de Segurança para definição de plano de
ações nos bairros.

