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Introdução  

 

Santa Isabel, Paraíso da Grande São Paulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO 

 

 Implantar em parceria com todas as Secretarias, políticas de valorização dos servidores 

com cursos de capacitação e aperfeiçoamento permanente e continuado, além de outros 

instrumentos que possam melhorar a qualidade dos serviços e do ambiente do trabalho;  

 Implantar políticas de proteção e extinção de todas as formas de assédios e perseguição 

no âmbito do serviço público municipal; 

 Reorganizar para desburocratizar os processos de trabalho para torná-los simples, 

seguros e eficientes; 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O MEIO AMBIENTE 

 

 Reativar a assistência ao produtor rural;  

 Implantar ações para melhoria da pontuação no município verde azul; 

 Estudar a viabilidade do tratamento dos resíduos sólidos e inerte de construção civil em 

parceria com a iniciativa privada; 

 Elaborar um Projeto para o ecoturismo, principalmente no Parque Itaberaba; 
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 Desburocratizar e padronizar o Projeto Adote uma Praça: (Revitalização e zeladoria de 

praças e jardim por meio de parceria PPP - Parceria Público Privado) 

 Implantar o Departamento com políticas públicas que visam o cuidado e o bem estar-

animal;  

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA 

URBANA  

 

 Promover melhorias nos corredores industriais; 

 Regularizar a numeração predial para possibilitar a criação de CEP específicos para as 

ruas do Município; 

 Promover a abertura de matrículas das áreas públicas, para formalização de convênios, 

principalmente para a construção de obras para atender as demandas do Município; 

 Fomentar a Regularização fundiária com foco nas áreas sociais; 

 Viabilizar junto à Concessionária (SABESP) a ampliação o faixa de coleta de esgoto 

visando a melhoria do saneamento básico do Município;  

 Elaborar e implementar projetos para amenizar os problemas com as enchentes na região 

central;  

 Criar um cronograma para manutenção periódica das estradas rurais; 

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 Implantar programa de capacitação e qualificação para atendimento no comércio local;  

 Implantar ações e fomentar parcerias diversas para incentivar a agroindústrias, 

capacitando o produtor e mão-de-obra rural; 

 Buscar parcerias e promover estudos para a viabilidade de implantação de um Pólo 

Industrial, com infraestrutura e incentivos para elevar o interesse de empresário sem 

investir e gerar emprego no Município;  

 Incentivara implantação de incubadora de empresas no Município; 

 Buscar parcerias para implantação de cursos profissionalizantes com SENAI e outros 

organismos voltados à formação/capacitação de mão de obra especializada; 
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO 

 

 Buscar novas formas para fomentar o turismo com o objetivo de identificar/criar uma 

identidade para o nosso Município; 

 Formalizar todas as rotas turísticas;  

 Promover o Município junto às Agências de turismo;  

 Promover em parceria com os pesqueiros um Campeonato Municipal de Pesca; 

 Revisar o Calendário Turístico; 

 Fomentar a capacitação para atendimento aos turistas nas pousadas, clubes e hotéis 

registros no Município.  

 

6. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTES  

 

 Reativar o Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer de Santa Isabel, FAELSI (lei 2369/2006); 

 Elaborar em conjunto com representantes de cada modalidade, um Calendário 

Esportivo, para facilitar a participação de todos, na promoção de eventos durantes todo 

o ano; 

 Promover a acessibilidade aos equipamentos e praças esportivas, com a readequação 

dos espaços, construção de rampas, para inclusão das pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida; 

 Implantar nos Bairros mais distantes do Centro um sistema de animação cultural e 

esportiva, por meio de professores de Educação Física; 

 Fomentar os Jogos Estudantis de Santa Isabel – JESI, com novas provas abrangendo um 

maior número de escolas; 

 

7. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  

 

 Buscar recurso para ampliar e aperfeiçoar o sistema de monitoramento nos Portais, áreas 

centrais e pontos estratégicos do Município; 

 Formar parcerias com sociedade civil e com o comércio para ampliação do sistema de 

monitoramento, através das câmeras de segurança residenciais e comerciais, que já se 
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encontram instaladas, com objetivo de ampliar o perímetro monitorado, visando uma 

melhoria na segurança e no bem-estar da população;  

 Reivindicar junto ao Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual 

de Segurança Pública ampliação do efetivo da Polícia Militar;  

 Promover estudos para viabilidade de implantação de ciclovia nas principais avenidas 

para incentivar o uso de bicicletas como opção de deslocamento objetivando melhor 

fluidez do trânsito na área central; 

 Ofertar um transporte público de qualidade, com uma fiscalização atuante junto à 

Concessionária para atender às exigências contratuais; 

 Promover estudos para revisar o Contrato de Concessão do Transporte, visando à 

economicidade e qualidade na prestação dos serviços; 

 

8. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO  

 

 Democratizar o acesso à Educação por meio de sistemas eletrônicos de mídia (Internet) 

com a criação do Portal da Educação, para permitir um canal de comunicação com pais, 

alunos, professores e escolas com informações e serviços pedagógicos e administrativos 

(horários de aulas, calendário escolar, materiais disponibilizados pelo professor, etc.); 

 Implantar um sistema para o acompanhamento on-line das vagas de creche e da lista de 

espera para um atendimento justo e igualitário;  

 Formar uma comissão permanente para avaliação periódica do sistema de ensino;  

 Garantir o fornecimento de uniformes escolares com entrega no tempo certo; 

 Informatizar a rede escolar e fomentar o uso dos meios telemáticos (informática) e as 

novas linguagens de comunicação nas ações educacionais, qualificando as experiências 

e promovendo a inclusão digital; 

 Garantir implantação de acessibilidade nas unidades escolares do Município; 

 Garantir a inclusão nas unidades escolares (libras e interlocutores), e grupo de apoio;  

 Buscar parceria junto aos Governos Federal e Estadual para a viabilidade de Construção 

de uma Creche de Alvenaria no Jardim Eldorado e em outras áreas centrais;  

 

9. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CULTURA 
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 Revisar o Calendário Cultural e instituir o Calendário Turístico Cultural; 

 Mapear os agentes de Cultura; 

 Elaborar e implantar um plano de política de salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial, tais como Moçambique, Congada e São Gonçalo, com o objetivo de apoiar a 

continuidade do bem e garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como 

a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, 

a valorização e revitalização do patrimônio em seus diversos aspectos;  

 Elaborar e Implantar o plano de valorização dos agentes culturais (artesão, música, 

dança teatro, fotografia);  

 Implantar metodologia de ensino de formação musical básica na Escola de Música Elias 

Mineiro, visando desenvolver a aptidão artística e otimizar suas habilidades, 

incentivando a produção musical individual e coletiva, visando o preparo do aluno para 

ingressar em cursos intensivos e universidades de música;  

 Buscar a formalização de parcerias PPP (Parceria Público Privado) para realização de 

festivais;  

 Promover o levantamento e salvaguarda de registros históricos (história, documentação 

de denominação das ruas, praças, etc.). para elaboração de livro com a história de Santa 

Isabel;  

 Ampliar as vagas na rede e promover estudos de viabilidade de ofertar vagas para 

participação na Orquestra de Metais aos alunos que não fazem parte da rede municipal, 

mas, deseja aprender a tocar instrumentos metais (trompetes, trombones, trompas, 

tubas); 

 Buscar parceria com a sociedade civil para ampliação do acervo do Centro de Memória 

Francisco Sanches Baptista;  

 

10. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

 Implantar programas de capacitação e geração de renda às famílias cadastradas no 

programa Bolsa Famílias e Frente de Trabalho;  

 Garantir atendimento qualificado de serviços, ações, atividades e projetos de proteção 

social básica ofertada no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS; 



 
Página | 7  

 

 Potencializar a rede de atendimento especializado CREAS garantindo o atendimento 

das famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos 

violados; 

 Promover a reestruturação da Casa de Acolhimento Aconchego; 

 Realizar serviço de abordagem no Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS, visando garantir os direitos e assegurar atendimento especializado 

para apoio, orientação e acompanhamento e realização de cadastro voluntário das 

pessoas em situação de rua;  

 

11. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MELHOR IDADE 

 

 Elaborar e executar o Plano de ação de políticas públicas para o Centro de Convivência 

do Idoso, com ações de saúde, cidadania, esporte, lazer e educação, fundamentais na 

manutenção da saúde do idoso, uma vez que estimulam sua participação social, e 

promovem atividades que estimulam o corpo e a mente 

 Capacitar a equipe para realização do atendimento humanizado a terceira idade;  

 Desenvolver ações que garantam o amparo e proteção ao idoso através de leis, direitos 

e políticas sociais, visando proporcionar a essa crescente população melhorias em todos 

os aspectos de sua vida; 

 Implantar ações de proteção e melhoria no atendimento a pessoa idosa, no Centro de 

Convivência do Idoso, Assistência Domiciliar, como foco das políticas de proteção 

social especial, que amparam os idosos que se encontram em situações socioeconômico 

precárias, vulneráveis e de risco; 

 Inserir os idosos de baixa renda, em políticas públicas de assistência que promovem o 

envelhecimento saudável e com qualidade; 

 

12. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO À MULHER  

 Promover estudos para implantação delegacia da mulher  

 Facilitar o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento 

da violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica; 

 Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nas diversas políticas públicas 

do município;  



 
Página | 8  

 

 Garantir por meio da Secretaria de Saúde o atendimento integral à saúde da mulher, 

mediante garantia de atendimento pré-natal, inclusive de alto risco e a pactuação da 

garantia assistencial ao parto, visando reduzir o índice de mortalidade neonatal; 

 Promover por meio da Secretaria de Saúde a restruturação e desburocratização do 

programa de planejamento familiar;  

 

13. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL 

 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Igualdade Racial;  

 Promover a formação e a qualificação dos gestores e funcionários públicos municipais 

nos temas gênero, raça e etnia, garantindo a promoção da igualdade; 

 Elaborar e implementar campanhas de conscientização para a questão da diversidade 

 

14. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SAÚDE 

 

 Implementar ações de melhorias, principalmente na rede de atenção básica, tanto 

estrutural quanto de atendimento tais como: 

 Readequar a infraestrutura dos prédios e efetuar uma manutenção, ampliação, reforma 

geral em todas as unidades, principalmente da UBSI 

 Estruturar as unidades com capacidade para Informatização e implantação do e-sus, para 

viabilizar a conexão digital, prontuário único e a integração entre as unidades de saúde;  

 Promover estudos de viabilidade estrutural e financeira para transformar a Central 

Odontológica em CEO – Central de Especialidades Odontológicas, e se possível, buscar 

parcerias junto ao Governo Estadual e Federal para a readequação; 

 Promover estudos de viabilidade estrutural e financeira para implantação do CAPS ou 

ampliar o atendimento da Saúde mental no serviço já existente, com especial atenção à 

dependência química; 

 Revisar e adequar o Contrato e o Plano de Trabalho com a OS e demais prestadores de 

serviços de saúde, visando à economicidade, melhorias da aplicação dos recursos e 

elevar a qualidade dos serviços prestados; 
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 Fortalecer o serviço local de transporte sanitário e de urgência e emergência 

(ambulâncias), visando sempre a melhoria da qualidade do serviço como agilidade e a 

humanização; 

 

15. POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 Investigar e monitorar continuamente das doenças consideradas zoonoses para um 

controle efetivo e/ou ações eficientes para impedir a proliferação/surto/epidemia, a 

exemplo de dedetizações em lugares públicos tais como bueiros, escolas, entre outros 

potencializadores dos focos. 

 Promover ações voltadas à saúde ambiental para detectar mudanças nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que possam interferir na saúde 

humana, e adotar medidas de prevenção e monitoramento dos fatores de riscos; 

 Reestruturar e reorganizar o departamento de Vigilância epidemiológica para programar 

ações mais abrangentes relacionadas à prevenção e controle das doenças, transmissíveis 

e não-transmissíveis, e os agravos à saúde. 

 

 

 


