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PROGRAMA DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2021 – 2024 

COLIGAÇÃO “POR AMOR A PARNAÍBA” 

O presente programa de Governo apresenta propostas para a gestão de 2021 a 2024. 

Esse documento, ponto de partida, foi elaborado por várias mãos a partir das 

contribuições de representantes de todas as áreas aqui contempladas. Foram 

realizados diagnósticos técnicos e reuniões temáticas. Sugestões também foram 

colhidas em ambiente virtual e foram feitas visitas a vários bairros do município do 

Cururuquara a Colinas da Anhanguera, do Jardim Isaura ao Cristal Park. 

A partir desse processo participativo e reforçando nosso compromisso com a 

democracia definimos como eixos estratégicos: 

• SAÚDE – Aqui o compromisso é com a prevenção e o acolhimento. 

• EDUCAÇÃO – Aqui o compromisso é com o presente de nossas crianças, futuro 

de nossa cidade. 

• DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Aqui o compromisso é com a inclusão, com o 

resgate da cidadania, com o fortalecimento do ser humano como um todo e no 

cuidado e atenção com as pessoas mais vulneráveis. 

• INFRAESTRUTURA URBANA – Aqui o compromisso é com a ampliação da 

urbanização do nosso município para todos. 

• DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E ECONÔMICO – Aqui o compromisso é 

com a recuperação da economia pós pandemia e geração de emprego e renda. 

• MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Aqui o compromisso é com a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados para a população e das políticas públicas 

desenvolvidas. 

• GESTÃO TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICA – Aqui o compromisso é com o 

respeito ao erário público e o fortalecimento do processo democrático. 

• SEGURANÇA PÚBLICA - – Aqui o compromisso é com a proteção dos nossos 

munícipes e do nosso patrimônio público. 

• ESPORTES E LAZER – Aqui o compromisso é com a qualidade de vida. 

• CULTURA – Aqui o compromisso é com nossas raízes, através do 

reconhecimento e valorização da diversidade do nosso patrimônio histórico e 

cultural. 

• MEIO AMBIENTE – Aqui o compromisso é com a recuperação e a preservação 

de nossas riquezas naturais. 

E por fim, agradecemos a participação de cada um que compartilhou conosco o sonho 

de uma cidade mais justa, inclusiva, transparente, diversa e democrática. A mudança 

não se faz apenas com uma pessoa, mas com a união de forças de todos que 

acreditam em uma cidade melhor para nós, para nossos pais, para nossos filhos, para 



nossos netos, para nossos amigos. Que Deus abençoe nossa cidade e nos mostre 

os melhores caminhos. 

 

 

OBJETIVOS E AÇÕES PROPOSTAS PARA OS EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

1. SAÚDE 

• Realizar campanhas nas escolas municipais envolvendo as famílias para orientar 

sobre alimentação saudável, vacinação e prevenção de doenças; 

• Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o Programa Estratégia 

de Saúde da Família e o Programa de Saúde Bucal; 

• Implantar Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF que conta com equipe 

multidisciplinar para complementar as ações do Programa de Saúde da Família 

desenvolvendo ações de atendimento e inclusão das pessoas com deficiência e 

populações específicas; 

• Implantar programas de atenção e acompanhamento a pacientes oncológicos que 

possam ser tratados dentro do próprio município; 

• Implantar programas de acompanhamento de pacientes portadores de doenças do 

aparelho circulatório e respiratório que passaram por tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos dentro e fora do município; 

• Informatizar e integrar todos os órgãos de saúde do município visando diminuir o 

tempo de atendimento para consultas e espera na entrega dos resultados dos 

exames; 

• Realizar estudos para implantar a receita eletrônica e consulta online de 

medicamentos disponíveis na rede; 

• Ampliar a distribuição de remédios em domicílios para pacientes portadores de 

doenças crônicas; 

• Aprimorar o sistema de agendamento de consultas e exames pela internet; 

• Implantar ações que diminuam o tempo de espera para realização de consultas 

especializadas e exames de alta complexidade; 

• Aderir ao sistema de prontuário único digital em parceria com o Governo Federal; 

• Manter programa constante de testagem para Covid-19; 

• Melhorar o transporte de pacientes que fazem tratamento fora do município; 

• Desenvolver estudos visando reorganizar o fluxo de atendimento e o 

redimensionamento dos atendimentos nas unidades de saúde do município; 



• Ampliar e descentralizar o atendimento de fisioterapia nas Unidades de Saúde do 

município; 

• Implantar atendimento oftalmológico móvel; 

• Ampliar o atendimento odontológico oferecido aos munícipes;   

• Implantar programas de valorização, capacitação e atualização para os profissionais 

da saúde; 

• Reformar e equipar as unidades de saúde do município por demanda; 

• Realizar estudos para analisar a possibilidade de ampliar o horário de atendimento 

das Unidades Básicas de Saúde - UBS, de acordo com demanda para eliminar as 

filas de espera; 

• Adequar a estrutura física das unidades de saúde do município para atender as 

normas de segurança do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária; 

• Fortalecer as ações de odontologia preventiva nas escolas; 

• Ampliar campanhas de saúde bucal visando a promoção, prevenção e recuperação 

da saúde bucal da população; 

• Ampliar atendimentos via telemedicina de ponta a ponta com usos de aplicativos 

para pré-atendimento; 

• Ampliar os atendimentos à Pessoa com Deficiência e ao Idoso; 

• Melhorar a infraestrutura física das Unidades Básicas de Saúde com foco na 

acessibilidade e atendimento prioritário das pessoas com deficiência e idosos; 

• Desenvolver projetos e fortalecer as ações da Atenção Odontológica com melhoria 

da infraestrutura do Centro de Especialidades odontológicas, atendimento prioritário 

e capacitação dos profissionais que atuam no atendimento das pessoas com 

deficiência; 

• Ampliar ações e implantar Centros Especializados em Reabilitação Física, 

Intelectual, Auditiva, Visual, Ostomia, etc... 

• Fortalecer as parcerias com Estabelecimentos de Saúde habilitados como serviço 

de reabilitação; 

• Implantar programas de capacitação e atualização para os profissionais da saúde 

que trabalham na Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência para melhoria do 

atendimento das pessoas com deficiência e idosos; 

• Fortalecer e ampliar as ações de combate as endemias como dengue, zica e 

chikungunya; 

• Construção de hospital Universitário a ser gerido mediante convênio com importante 

instituição de ensino da região.  

• Aquisição de equipamentos modernos a serem utilizados para a efetiva implantação 

da maternidade Santa Ana e seu pleno funcionamento; 



• Construção de Pronto Socorro (PAM) no Colinas da Anhanguera; 

• Readequar e revitalizar as USA’s do Parque Santana e Cidade São Pedro para que 

passem a funcionar como Pronto Socorros (PAM) em regime de 24 horas; 

• Implantação de equipes de home care, compostas por médico, enfermir9o e técnico 

de enfermagem para acompanhamento de pacientes; 

• Construção do PRONTO SOCORRO (PAM) em Alphaville em regime de 

funcionamento de 24 horas; 

• Implantação de novas especialidades médicas na USA Fazendinha; 

• Implantação de um centro de diagnósticos na cidade; 

• Ampliação do atendimento no centro de apoio psicossocial – álcool e drogas, com 

funcionamento 24 horas; 

• Implantação de um hospital veterinário e readequação de todo o sistema de 

atendimento na área de zoonose. 

 

 

2. EDUCAÇÃO 

Será garantido aos munícipes de Santana de Paranaíba o acesso a todos os níveis 

de ensino, de forma ampla e inclusiva: Educação Infantil (creche), Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Na Educação infantil, a meta é atender a demanda por 

vagas; no Ensino Fundamental, além do atendimento à demanda, o trabalho será 

voltado para a ampliação do sistema de ensino em período integral, para um número 

maior de colégios municipais, onde os estudantes entram às 7h00, saem às 16:30 e 

recebem cinco refeições diárias e, para ampliar a grade de atividades 

extracurriculares, serão oferecidas práticas esportivas e oficinas culturais 

introdutórias, juntamente com o ensino regular, visando o primeiro emprego. 

Dentro do conceito de Educação Total, os professores receberão todo o respaldo para 

que a municipalidade possa oferecer uma educação de qualidade, que extrapola o 

investimento em estrutura física. Assim, os professores, principais agentes da 

firmação educacional, passarão a contar com um Centro do Professorado, para 

oferecer num único espaço, cursos de formação e capacitação para todo o corpo 

docente da Rede Municipal de Ensino, desenvolvimento de atividades que estimulem 

a troca de experiências, disponibilização de biblioteca, sala de informática , entre 

outros recursos.  

Para garantir que crianças menores de 14 anos, em situação de risco, permaneçam 

nos bancos escolares, será implementado o “Programa Municipal de Renda 

Mínima Familiar, vinculado à Educação”, que além da complementação de renda, 

integrará outras ações de proteção e acompanhamento das áreas de Educação, 

Saúde e Assistência Social. 



• Fortalecer as ações da Educação Especial com foco na inclusão, com ampla 

atualização e capacitação dos profissionais envolvidos; 

• Modernizar os equipamentos das salas de recursos multifuncionais; 

• Fortalecer as ações de fiscalização das condições de acessibilidade dos veículos 

que fazem o transporte de alunos com deficiência; 

• Realizar parcerias com Instituições de Ensino Superior com a finalidade de apoiar, 

ampliar e incentivar a inserção das pessoas portadoras de deficiência; 

• Implantar programas de combate ao bullying e violência nas escolas; 

• Fortalecer e ampliar o Programa de Formação Continuada de Professores em 

Educação Especial; 

• Implantar programas de integração escola-comunidade abrindo os espaços 

escolares para realização de atividades de esporte, lazer e cultura; 

• Incentivar e apoiar a constituição e manutenção dos grêmios estudantis e 

associações de pais das escolas municipais; 

• Ampliar ações de enfrentamento do atraso escolar para adequação entre a idade 

dos alunos em relação à série/etapa em que estudam; 

• Implantar ações visando a elevação do desempenho dos alunos nas avaliações 

nacionais; 

• Ampliar o uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) no processo de 

ensino-aprendizagem; 

• Implantar ações para manter uma relação adequada entre o número de alunos por 

turma e por professor a fim de garantir um processo de ensino-aprendizagem efetivo; 

• Iniciar ações para revisão e atualização do currículo escolar com ênfase em 

inclusão, cidadania, alimentação saudável, educação ambiental, proteção aos 

animais, empreendedorismo, línguas e turismo; 

• Implantar ações de educação integral com ênfase em esportes, cultura, música, 

dança, etc., mediante integração com outras secretarias e parcerias com 

Organizações Sociais, Igrejas, Governo Estadual e União; 

• Implantar projeto piloto de escola sustentável; 

• Melhorar as condições de trabalho docente e a estrutura física das escolas; 

• Implantar programas constantes de formação inicial e continuada para todos os 

profissionais da educação; 

• Implantar o retorno de apostilas de qualidade (como as do colégio Objetivo, no 

passado); 

• Ampliar número de vagas em creches; 

• Ampliar o horário de funcionamento das creches para mães que trabalham no 

período noturno; 



• Implantar ações de monitoramento eletrônico das escolas e creches municipais; 

• Informatização do sistema escolar (documentação) sem burocracia, hoje as 

anotações são obsoletas, sem função e com um sistema caótico; 

• Investimento tecnológico desde o ensino infantil até o ensino médio, hoje o sistema 

funciona sem internet, sem computadores suficientes e sem capacitação para 

melhorar a educação; 

• Projeto de Apoio as famílias e escola para acompanhamento e melhoria do 

aprendizado escolar; 

• Revisão do Plano de Carreira dos profissionais da Educação, através de uma 

comissão paritária em vista que existem itens prejudiciais aos professores; 

• Aproximação do Prefeito com os funcionários, através de reuniões setoriais. 

• Fazer parcerias com universidades para incentivar a melhoria das aulas através de 

cursos ou mesmo pós-graduação; 

• Equipar as unidades escolares com material pedagógico, educação física e 

biblioteca; 

• Reavaliar a escola em tempo integral, inclusive diferença salarial para os 

professores participantes. Modelo Estado e Jundiaí. 

• Possibilidade de um tablet para cada aluno; 

• Retorno do Projeto DOCE – Dia de Orientação Cultural na Escola (ônibus escolares, 

teatro). Hoje foi retirado todos os ônibus, alunos sem possibilidade de conhecer novos 

espaços em função do transporte; 

• Revisão salarial, ou a perda salarial de 2013 até hoje, além da Revisão do Plano de 

Carreiras. 

• Atendimento das justas reivindicações encaminhadas pelas ADIs, oficiais 

administrativos, agentes de serviços de alimentação e Agentes de Organização 

Escolar, lotados na Secretária de Educação do Munícipio;  

• Atender aos pleitos apresentados pelos transportadores escolares públicos e 

privados e discutidos e acertados quanto a sua possibilidade legal de implantação, 

conforme documento apresentado; 

• Ampliar ações de segurança escolar em parceria com a Guarda Civil Municipal e a 

Polícia Militar. A GCM voltará estar presente nos colégios municipais, (Nas portarias 

e imediações); 

• Construção de novos colégios de Educação Infantil, ensino fundamental e médio 

observando critérios de planejamento e demanda. 

• Construção de dois colégios (Um no centro expandido e o outro na Região da 

Fazendinha, para o ensino técnico e de nível médio (Instituto Tecnológico de Santana 

de Parnaíba, nos moldes do ITO e ITB); 

 



3. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

• Implantar e ampliar programas de prevenção à situações de vulnerabilidade e risco 

social por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 

• Fortalecer a Política Municipal de Assistência Social em consonância com as ações 

preconizadas pelo Sistema Único de Assistência Social com melhoria da 

infraestrutura dos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, CREAS – 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social visando prestação de 

serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência; 

• Implantar ações integradas, com organização dos serviços em rede entre todas as 

secretarias municipais para garantir o acesso com qualidade dos serviços municipais, 

ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sob a lógica interdisciplinar 

centrada nas necessidades das pessoas em situação de risco e vulnerabilidade 

social; 

• Ampliação e fortalecimento do atendimento às pessoas com deficiência priorizando 

a reabilitação, a inclusão social e a reinserção no mercado de trabalho; 

• Implantação de Oficinas Ortopédicas em parcerias com organizações sociais de 

apoio à reabilitação física de pessoas com deficiência; 

• Manter atualizado o cadastro municipal para cadastramento de pessoas com 

deficiência visando iniciar estudos para implantação do cartão inclusão; 

• Ampliar a oferta e diminuir o tempo de espera para recebimento de próteses e 

órteses, cadeiras de rodas e óculos, em parceria com o Fundo Social de 

Solidariedade; 

• Fortalecer e integrar as ações e estruturas das Secretarias de Assistência Social, 

Saúde e Educação para ampliar o atendimento às pessoas com deficiência e idosos; 

• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial com a implantação do Centro de Referência 

em Transtornos do Espectro Autista - CRTEA visando o atendimento integrado e 

articulado com as ações de inclusão social, educação e saúde das pessoas 

portadoras de TEA com ênfase no diagnóstico precoce, apoio psicossocial às famílias 

considerando seus contextos de vida; 

• Promover ainda, nos CRTEA ações nos campos de puericultura, desenvolvimento 

neuropsicomotor, intervenção precoce, atenção psicossocial, reabilitação e atenção 

às situações de crise com base no Projeto Terapêutico Singular; 

• Melhorar a infraestrutura física dos CAPS e fortalecer as ações do Programa “De 

Volta para Casa” visando a inclusão social e a reabilitação psicossocial para pessoas 

com transtornos mentais egressas de internação de longa permanência; 

• Ampliar as ações de assistência ao idoso em vulnerabilidade social com oferta de 

alimentação saudável e balanceada, moradia digna e cuidados com a saúde; 



• Fortalecer e apoiar as parcerias com as organizações sociais que atendem os idosos 

em situação de vulnerabilidade social; 

• Implantar novos Centros de Convivência do Idoso e melhorar a infraestrutura dos 

centros existentes com a ampliação da oferta de atividades sócio culturais e 

esportivas; 

• Estudar e implantar estratégias visando a extensão dos benefícios ofertados aos 

idosos e pessoas com deficiência para os acompanhantes; 

• Realizar ações de fiscalização constante do transporte público para garantir 

transporte acessível e de qualidade para idosos e pessoas com deficiência; 

• Melhorar a acessibilidade com adequação da estrutura dos pontos de ônibus; 

• Implantar centros de reabilitação especializada para os deficientes para atendimento 

descentralizado dentro do município; 

• Criação da Secretária Municipal da Juventude, para a criação, desenvolvimento e 

manutenção de programas, ações e projetos para execução de políticas públicas 

especificas, entendendo-se, como juventude, a faixa etária entre 15 e 29 anos, em 

conformidade com o Plano Nacional de Juventude; 

• Promoção de Campanhas informativas de educação para a saúde sexual, saúde 

reprodutiva prevenção das DST - AIDs, ações de prevenções de gravidez na 

adolescência, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas e educação 

permanente de jovens para a promoção da saúde, em parceria com a Secretária 

Municipal de Saúde; 

• Desenvolvimento e acompanhamento das ações do movimento estudantil (Grêmio 

Estudantil), em todas as escolas da rede Municipal de Ensino em parceria com a 

Secretária Municipal de Educação; 

• Construção e implantação de dois espaços de convivência da juventude (Centro e 

Fazendinha) 

• Implantação do projeto Programa de Apoio ao Trabalhador – PAT Jovem, junto a 

Secretária Municipal de Emprego e desenvolvimento econômico e social; 

• Promoção de eventos acessíveis para a população como Shows e espetáculos 

culturais, esportes radicais e de tecnologias; 

• Manutenção e ampliação das ações da Semana da Juventude; 

• Empreender esforços para a implantação do “Passe livre” no transporte público 

Municipal (inclusive aos finais de semana) aos jovens matriculados em cursos 

regulares e reconhecidos que comprovem mais de 75% de presença nas aulas; 

• Ampliação de ferramentas de informação para as ações realizadas no Municípios 

ligadas aos jovens, vinculadas ao governo, empresas e terceiro setor, como sites, 

ouvidorias jovens, impressos entre outros; 

• Estreitar o relacionamento com outros poderes governamentais que trabalham 

diretamente com o público jovem, como a Secretária Nacional de Políticas sobre 



drogas (SENAD), Secretária Estadual e Nacional da Juventude, Conselho Estadual e 

Nacional da Juventude e outras pastas ligadas a juventude do estado; 

• Organizar atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer em escolas 

públicas do município do ensino fundamental e médio, utilizando a estrutura física 

escolar como: quadro, pátio, sala de informática e bibliotecas; 

• Melhoria na infraestrutura dos prédios públicos municipais focando a mobilidade e 

acessibilidade dos idosos e das pessoas com deficiência; 

• Fortalecer e apoiar as ações do Conselho Tutelar visando assistência à Criança e 

ao Adolescente; 

• Criar Centros de Juventude e programas de inserção dos jovens no mercado de 

trabalho; 

• Criar a Rede Municipal de Apoio e Proteção à Mulher em parceria com os órgãos 

especializados como a Delegacia Especializada de Atendimento ás Mulheres – 

Juizado ou vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Polícias Militar, Civil e GCM, e organizações sociais que 

prestam atendimento à mulheres vítimas de violência, em risco social e 

vulnerabilidade; 

• Fortalecer e ampliar as ações do Centro de Referência da Mulher com foco no 

acolhimento e triagem; apoio psicossocial; oferta de cursos de qualificação visando a 

promoção de autonomia econômica; espaço de cuidado das crianças, brinquedoteca; 

alojamento de passagem e central de transportes dentre outras; 

• Ampliar substancialmente, nesse momento de pandemia e pós pandemia, a 

capacidade e à flexibilidade de cadastramento para fins de atendimento social 

contemplando cestas básicas, remédios, vale transporte, vale emergencial ( a ser 

instituído por lei), dentre outros. 

• Parceria com organizações não governamentais. 

 

4. INFRAESTRUTURA URBANA 

• Expandir, melhorar e recuperar as condições das ciclofaixas do município, 

objetivando a sua transformação em ciclovias, dando ênfase às questões de 

segurança dos usuários e levando em conta o interesse da população usuária; 

• Desenvolver estudos para criação e implantação de bicicletários no município;  

• Promover maior Integração entre as secretarias afins para planejamento das ações 

de Mobilidade Urbana e Habitação visando diminuir o tempo de deslocamento entre 

o local de moradia e o trabalho das pessoas; 

• Melhorar as condições de acessibilidade das vias e públicas e órgãos municipais;  

• Ampliar e dar continuidade ao processo de Regularização Fundiária; 



• Promover a oferta de moradias em parceria com o Governo Federal por meio do 

Programa Casa Verde Amarela, com o Governo Estadual através da CDHU e através 

de programa Municipal especifico; 

• Retomar e concluir as obras paralisadas no município; 

 • Ampliar as ações de drenagem do município;  

• Ampliar a rede de iluminação pública do município; 

• Ampliar a oferta de coleta e tratamento de esgoto em parceria com a Sabesp;  

• Melhorar e ampliar a cobertura de internet do município; 

 • Iniciar estudos para implantar banheiros públicos em locais de interesse público; 

• Revisar os itinerários das linhas de ônibus municipais visando adequar os horários 

e atender os bairros mais afastados;  

• Melhorar e modernizar os pontos de ônibus implantando sistemas de GPS para que 

o usuário seja informado sobre os horários de chegada e partida nos locais de parada; 

• Construção de novos colégios municipais onde se fizerem necessários conforme 

planejamento e pesquisa de demanda; 

• Construção de Pronto Socorro (PAM) no Colinas da Anhanguera e na região de 

Alphaville - Tamboré; 

•  Readequar e revitalizar as USAs do Parque Santana e cidade de São Pedro para 

que passem a funcionar como Prontos Socorros (PAM) em regime de 24 horas; 

• Construção do Pronto Socorro em Alphaville em regime de funcionamento de 24 

horas; 

• Adequação e implantação de terminais de ônibus nos bairros, Cento e Vinte, São 

Pedro, Colinas da Anhanguera e Parque Santana – Jardim Isaura; 

• Ligação da Avenida Pacífico Sul com Marcos Penteado; 

• Execução de via passando por trás do residencial Vila Solaia, ligando a Avenida 

Marcos Penteado a ligação Carapicuíba- Rodovia Castelo Branco; 

• Dar sequência a marginal esquerda do rio Tietê, da divisa com o município de 

Barueri, até a entrada do Parque Santana II; 

• Recuperação e extensão da estrada Ana Procópio de Moraes (Cento e vinte); 

• Implantação de ligação entre a rua Marica Marques e a estrada de acesso a Cajamar 

(Centro); 

• Prolongamento da Via Park até o encontro com a Estrada Municipal da Bela Vista; 

• Construção de ponte sobre o rio Tietê ligando o Cristal Park à Chácara das Garças;  

• Construção de ponte ligando a Avenida Marginal Tiete à Via Park; 

• Implantação da ligação Cidade São Pedro – Avenida Pérola Byington; 



• Adequação constante do sistema viário de Alphaville Tamboré, manter e ampliar o 

sistema de monitoramento eletrônico.  

• Construção de mais uma unidade escolar em Alphaville; 

• Fortalecer a vocação, de Alphaville – Santana do Parnaíba, no desenvolvimento de 

empreendimentos residenciais horizontais com a adoção de estudos que possibilitem 

promover uma ampliação das restrições já existentes para construção de 

condomínios verticais nos municípios;  

• Manter parcerias com as sociedades residenciais para obras e serviços nas áreas 

de concessão municipal; 

• Reativação dos postos fixos da GMC em toda cidade e adequação dos mesmos 

para promover o funcionamento destas bases por 24 horas; 

• Estreitar os contatos com as lideranças comunitárias, para a definir as prioridades 

da região e a implantação de intervenções necessárias; 

•Construção de um posto da Guarda Civil Municipal em Aldeia da Serra; 

• Realização constante e ampliação de campanhas voltadas à conscientização sobre 

normas de trânsito e segurança; 

 • implantar estudos para melhoria da malha viária do município; 

• Melhorar a sinalização viária do município com a colocação de placas de trânsito e 

de nome de ruas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E ECONÔMICO 

• Promover o desenvolvimento econômico da cidade para gerar mais empregos e 

renda a partir de uma política de atração de empresas para a região com qualificação 

dos trabalhadores e melhoria da infraestrutura urbana; 

• Estruturação e formalização dos polos industriais do Munícipio – em especial os 

Polos Castelo Branco e Vau Novo – Implementando legislação indutora e 

regulamentadora, especifica e diferenciada, que possibilitará, inclusive, a instalação 

de zona de entreposto a aduaneiro ( Porto Seco), além de garantir infraestrutura e 

implantação de novas vias de ligação com grandes rodovias, tais como a Anhanguera. 

 

Centro de Inovação Tecnológica 

O propósito de implementação de um centro de inovação tecnológica (Mini Parque 

Tecnológico) é o de construir um ambiente de governança, cooperação, inovação e 

de gestão, permitindo o desenvolvimento de competências administrativas financeiras 

e operacionais, bem como a geração de negócios por parte dos participantes. A 

integração destas competências gerenciais servirá de base para o fortalecimento e a 

expansão de futuros empreendimentos na área de gestão Tecnológicas.  

Escopo de atuação do Centro de Inovação Tecnológica. 



• Criar um ambiente favorável a geração de novos negócios; 

• Proporcionar as empresas um ambiente e um espaço onde elas possam 

desenvolver tecnologias de última geração com apoio técnico(laboratórios) e suporte 

administrativo; 

• Fornecer suporte gerencial e tecnológico através de informações consultorias e 

cursos nas áreas de gestão tecnológicas e empresarial as empresas residentes 

• Facilitar a interação sistemática entre as empresas residentes e instituições de 

ensino e pesquisa, possibilitando o acesso a recurso humanos, equipamentos e 

laboratórios, de forma partilhada e em parcerias; 

• Viabilizar, após a consolidação do núcleo inicial do Centro de Inovação Tecnológica, 

o envolvimento e a participação de instituições financeira e governamentais das 

esferas Federal, Estadual e Municipal no financiamento do CIT e nas iniciativas das 

empresas residentes. 

• Incentivar a área de construção civil através da redução das despesas com o custeio 

da máquina pública e aumentando o percentual de investimento do orçamento do 

Município. 

• Criar o Centro de Apoio ao Empreendedor para facilitar a abertura de novos 

negócios com diminuição da burocracia e fomentar a capacitação dos gestores e 

funcionários através de parcerias com SEBRAE, Associação Comercial, Instituições 

de Ensino e Agências de Desenvolvimento Estaduais e Federais;  

• Recriar um espaço nos moldes das incubadoras de empresas, para apoiar o 

desenvolvimento de startups e novos negócios em parceria com instituições de 

ensino, pesquisa e Organizações Sociais; 

• Capacitar e qualificar as micro e pequenas empresas para participar das licitações 

governamentais; 

• Valorização e fortalecimento dos negócios locais com apoio e qualificação de 

produtores locais, cooperativas de compras, prestadoras de serviços, cursos de 

atualização e de capacitação de MEIS – microempreendedores individuais. 

• Realizar campanhas de incentivo à formalização e inclusão social dos MEIS 

mostrando as vantagens e benefícios dessa ação;  

• Fortalecer o Banco do Povo com ações de qualificação e capacitação dos MEIS 

para melhorar o acesso ao microcrédito; 

• Fortalecer as ações do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador; 

• Identificar, apoiar e fomentar iniciativas voltadas à Economia Solidária; 

• Melhorar a infraestrutura e a segurança da região do Cururuquara, Ingaí e Surú 

• Criação, desenvolvimento e promoção de novos produtos turísticos; 

• Desenvolver projetos para aproveitar o potencial turístico do Centro Histórico e da 

Região do Morro do Voturuna (eco-turismo); 



• Manter o inventário turístico atualizado com mapeamento e ampliação da divulgação 

dos pontos turísticos existentes; 

• Realizar parcerias para qualificar e profissionalizar motoristas de taxis, motoristas 

de aplicativos, vendedores ambulantes cadastrados e guardadores de carros 

regularizados para divulgarem as atrações turísticas do município e o calendário 

anual de eventos;  

• Ampliar o atendimento da lei geral das micro e pequenas empresas – A lei 

complementar 123/2006, uma vez que o município deve ser um agente de promoção 

de um ambiente favorável para fomentar o fortalecimento de competitividade dos 

pequenos negócios; 

• Reimplantação através de lei especifica do plano de fomento e iniciativa as 

atividades empresariais no município (Industria e Comércio), com a concessão de 

isenção de impostos municipais, mediante a instalação das atividades no município e 

a geração de empregos a munícipes. 

 

6. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

• Implantação efetiva do Programa Cidades Inteligentes – Santana de Parnaíba 

Digital, objetivando o uso da tecnologia para a qualidade de vida do cidadão; 

• Implantação efetiva da Plataforma Integrada de Gestão Urbana; 

• Implantação do programa “GOVERNO 4.0”; 

• Aumento do número de serviços eletrônicos oferecidos pela Prefeitura Digital no 

Site, visando agilidade, e permitindo a rastreabilidade de solicitações dos munícipes.;  

•  Promoção de ações que permitam inclusão digital, ampliado o sinal de internet 

gratuito em locais de grande frequência dentro do território de Santana de Parnaíba 

e promovendo cursos em parceria com entidades públicas e privadas;  

• Realizar parcerias com a Secretária Municipal de Educação, ETECs e com o futuro 

Instituto Tecnológico de Santana de Parnaíba, para a realização de cursos de 

informática dirigidos aos alunos do ensino médio, que auxiliem qualquer profissão a 

ser seguida, suprindo déficits da área; 

• Promoção de parcerias com empresas privadas para a obtenção de projetos 

conjuntos que beneficiem a população e a administração do município;  

• Realizar gestão, junto as empresas que detém tecnologia para distribuição de sinal 

de internet, visando a ampliação e implantação de sistemas que possam levar sinal 

de qualidade as todo município; 

• Manter e ampliar a oferta de internet gratuita, através do programa praça digital a 

outros pontos da cidade; 

• Proceder ao pagamento de horas extras efetivamente prestadas (sem banco de 

horas); 



• Proceder a revisão do plano de carreiras e salários, com representantes do 

funcionalismo público municipal; 

• Proceder a reposição das perdas salariais acumulada (pelos índices oficiais) desde 

janeiro – 2013; 

• Proceder a concessão de cestas básicas (ou de vale alimentação de igual valor), 

nos mesmos moldes praticados até 2012 (devidamente atualizados); 

• Proceder ao estudo para a implantação de convênio médicos para os servidores 

municipais; 

• Integração e informatização de todo os setores da prefeitura viando potencializar os 

resultados das políticas públicas; 

• Implantar uma gestão austera, com respeito ao dinheiro do contribuinte, calcada em 

ações de combate implacável a corrupção e ao super faturamento; 

• Implantar um programa de gestão que torne os dados municipais transparentes com 

a finalidade de prestar contas para o cidadão das políticas desenvolvidas pelo 

governo; 

• Adequação em parceria com as associações representantes dos servidores públicos 

do plano de carreiras e salários; 

• Criar um Centro de Atenção à Saúde do Servidor para acompanhamento da saúde 

dos funcionários públicos municipais;  

• Implantar Programas permanentes de Saúde Ocupacional visando a melhoria da 

qualidade de vida no trabalho dos servidores municipais.  

• Instituir comissão permanente de acompanhamento do Plano de Carreira e Estatuto 

do Servidor; 

• Definição de políticas que facilitem aos contribuintes quitar seus débitos tributários 

com a concessão de anistia, nos moldes da legislação em vigor e aumento do prazo 

para a quitação dos valores; 

• Manter a política do reajuste zero do IPTU, implementada em 2012; 

• Recuperar a política de incentivos fiscais existentes até 2012, adequando-a ao 

momento atual, objetivando enfrentar a perda de respeito causado pelo êxodo de 

empresas importantes para o município como a Sky, Mercado Livre, e a nova gráfica 

da Plural entre outras; 

• Aplicação automática pela Municipalidade do fator de obsolescência; 

• Revisão dos aumentos indiscriminados de áreas construídas; 

• Retornar o ITBI à alíquota de 2% do valor do negócio ou o valor venal;  

• Desconto relativo ao pagamento de IPVA de carros emplacados no munícipio voltará 

a ser de até 10%; 



• Revisar e anular todas as demissões decorrentes de arbitrariedades e atos 

ditatoriais, cometidos no período de 2013 – 2020, após o devido procedimento 

administrativo; 

• Reorganizar o fluxo de atendimento, implantar e ampliar projetos voltados à 

qualidade de vida do servidor no setor de medicina e saúde do trabalho;  

• Reorganizar o fluxo de trabalho de modo a evitar o desvio de função;  

• Reduzir o número de cargos comissionados;  

• Melhoria e ampliação dos canais de atendimento online ao cidadão;  

• Implantar estudos para a racionalização e desburocratização dos métodos e fluxos 

de trabalho da prefeitura;  

• Desenvolvimento de estudos para implantação de ecoeficiência visando redução do 

custo com o funcionamento da máquina pública e a proteção do meio ambiente; 

• Enxugamento da máquina pública com redução de despesas de custeio tais como 

água, luz, aluguéis, combustíveis, etc.; 

• Renovação da frota de veículos leves e pesados do município. 

 

7. GESTÃO TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICA 

• Implantar ações visando a revisão e atualização dos Planos Municipais existentes e 

desenvolvimento dos planos faltantes;  

• Implantar ações de fortalecimento e apoio dos conselhos municipais com a criação 

da Casa dos Conselhos;  

• Apoiar e fortalecer as ações das Associações de Bairro;  

• Implantar ações de governo itinerante;  

• Desenvolver aplicativos para que o munícipe relate os problemas de seu bairro; 

• Desenvolver campanhas de incentivo à efetiva participação popular com foco na 

conscientização do munícipe ciente de seus direitos e deveres;  

• Implantar ações efetivas visando o orçamento participativo; 

• Adotar parcerias com instituições de responsabilidade social visando a melhoria da 

Governança municipal, transparência e Compliance nos moldes das premissas do 

Governo Aberto;  

• Implantar projetos para incentivar as crianças e adolescentes a terem maior 

participação política como Político de futuro, prefeito mirim, vereador mirim, etc.; 

• Manter atualizado o Portal da Transparência Municipal usando uma linguagem clara 

para melhor entendimento e compreensão pelo cidadão; 

• Promover e ampliar o atendimento do Serviço de Ouvidoria Municipal e o Programa 

e-Sic - Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão; 



• Promover estudos de modernização administrativa visando analisar a necessidade 

de criação e extinção de secretarias;  

• Ampliar o uso dos recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação adotando 

técnicas modernas de gestão, compatíveis com o conceito de Governo Eletrônico 

buscando descentralização, agilidade e rapidez no atendimento ao cidadão;  

• Criar unidades descentralizadas de atendimento aos munícipes evitando 

deslocamentos desnecessários. 

 

8. SEGURANÇA PÚBLICA 

• Desenvolver um Plano Municipal de Segurança Pública articulado com o Conselho 

Municipal de Segurança, com ampla participação da sociedade e de todos os outros 

órgãos que compõem o sistema de segurança do município; 

 • Fortalecer parcerias e os convênios com as Polícia Civil e Militar visando promover 

a melhoria da segurança pública na cidade, principalmente nas regiões mais afetadas 

pela violência e pelo tráfico de drogas; 

• Ampliar as ações da atividade delegada e expandir para a Guarda Civil Municipal; 

• Ampliar e integrar o monitoramento eletrônico do município;  

• Desenvolver programas multidisciplinares e multisetoriais visando evitar a entrada 

precoce de crianças e adolescentes no mundo das drogas;  

• Desenvolver e apoiar projetos próprios e em parcerias como Guarda Mirim, Agente 

de Trânsito Mirim, Bombeiro Mirim, Defesa Civil Mirim, etc.;  

• Adotar práticas de Urbanística de Segurança;  

• Atualizar o plano de gerenciamento de áreas de risco:  

• Melhorar a estrutura de trabalho da Defesa Civil, investindo em equipamentos e 

veículos necessários às suas atividades;  

• Manter atualizado o cadastro e o mapa das áreas de risco do Município; 

• Dotar a guarda Municipal com equipamentos de segurança de última geração tais 

como drones, câmeras, equipamentos, vestimenta de proteção pessoal, armamento, 

etc.  

 

RESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 

• Logística (Uniformes, veículos, EPIs); 

• Reforma e ampliação da base da guarda municipal; 

• Novo centro de formação para guarda municipais; 

• Mudança de nomenclatura de GMC para GCM, conforme lei 13022/14 (Inaugurando 

nova fase); 



• Plano de carreira (novo); 

• Readequação de classes (progressão automática a cada 5 anos); 

• Criação da classe especial na carreira do guarda municipal; 

• Implantação do Programa voluntário de jornada estendida de trabalho (hora extra); 

• Implantação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU); 

• Nivelamento do salário base conforme as guardas municipais da região; 

• Seguro de vida para integrantes da Secretária de Segurança Urbana; 

• Implantação de carro de regate pela GCM e de motos para socorros rápidos; 

• A GCM não se restringirá as vias principais, voltando a patrulhar as ruas dos bairros 

e a controlar as portas e imediações de escolas 

• Plano de saúde; 

• Direito a uma folga mensal aos guardas municipais que trabalhem em escala 12X36; 

• Implantação do auxilio refeição pago em espécie; 

• Fixação em lei municipal da aposentadoria especial; 

• Graduação automática ao cargo seguinte da carreira quando da aposentadoria do 

Guarda Municipal; 

• Fixar por lei a isenção de agentes de segurança à paisana pagarem passagem em 

transporte municipal; 

• Abertura de novas vagas para Guarda Municipal mediante concurso público para 

suprir o contingente defasado; 

• Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas tais como: USP (canil), 

Polícia Civil, Sistema Detecta (ampliação), PRODESP, associações de bairro; 

• Tecnologia (desenvolvimento e implantação de tecnologia de ponta na área de 

segurança pública; 

• Criação de um centro integrado de monitoramento; 

• Ampliação do monitoramento e radares OCCR; 

• Iluminação pública; 

• Treinamento e capacitação (capacitação guarda municipal – cursos – EQP – 

palestras); 

• Chefia e liderança; 

• Capacitação de graduados; 

• Curso especialização motos; 

• Cursos canil; 



• Curso ações táticas (ROMU); 

• Estudos – pesquisas – protocolos – programas (protocolos, pesquisa e programas 

duradouros voltados para políticas públicas nos campos da segurança pública e 

defesa civil); 

• Mapa criminal da cidade (evolução, projeções futuras, indicadores criminais que 

permitem eficiência do sistema de segurança potencializando e priorizando ações); 

• Ampliação e readequação da patrulha Maria da Penha e ronda escolar; 

 

9. ESPORTES E LAZER 

• As inscrições para as modalidades serão feitas via internet - aquisição de vagas será 

online – acabando com as filas; 

• Retomada do projeto “Lazer nas Escolas” - parceria com a SME; 

• Projeto “Sua Corrida” - corredores de rua de Santana de Parnaíba; 

• Construção de um “Espaço de Práticas Corporais” (ioga, tai chi chuan, etc) - parceria 

com a SMS; 

• Construção do “Centro de Esportes Radicais” - bairro Fazendinha; 

• Campeonato Municipal de Bocha; 

• Retomada dos projetos (Rua de lazer – todos os bairros; brincando nas férias; Dia 

das Crianças - Ginásio Encantado; Natal Encantado); 

• Corrida de Rua – Anual – Final de ano; 

• Implantar brinquedos infantis em praças e parques públicos por demanda; 

• Destinar professores de educação física e monitores para orientar a prática de 

exercícios e atividades físicas nos parques municipais e áreas públicas; 

• Recuperar e manter em condições de uso e segurança das áreas de práticas de 

lazer e esportivas do município; 

• Construir novas piscinas municipais nos bairros por demanda; 

• Criar programas municipais de incentivo aos esportes aquáticos; 

• Ampliar as opções de lazer nos bairros, com novas quadras, centros esportivos, 

campos de futebol, ginásios, parques, praças, entre outros atrativos; 

• Implantar novas academias ao ar livre; 

• Instalar brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas com deficiência em 

parques, praças e outros locais públicos destinados à prática do esporte e lazer; 

• Desenvolver ações de apoio ao esporte escolar, de rendimento e lazer e ampliar a 

realização de eventos esportivos como olimpíadas estudantis, Jogos do Idoso, jogos 

regionais, jogos abertos, paraolimpíadas, etc.; 



• Desenvolver ações visando o esporte comunitário como futebol de várzea, gincanas, 

bocha e brincadeiras de rua. 

• Através das secretarias competentes desenvolver disputas esportivas que 

coincidam com os feriados da cidade e do estado; 

 

10. CULTURA 

• Fortalecer a Secretaria Municipal de Cultura com a finalidade de melhorar o fomento 

à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 

• Resgatar, valorizar e difundir a cultura e as tradições parnaibanas, realizando festas 

típicas, promovendo os produtos artesanais e culinária característica do município; 

• Desenvolver ações de valorização da identidade negra, reconhecendo a riqueza de 

suas manifestações em forma de música, culinária, religião, artes marciais e língua; 

• Promover e valorizar os artistas e artesões locais; 

• Implantar o plano municipal de cultura; 

• Desenvolver ações afirmativas para resgatar e valorizar as expressões da cultura 

afro-brasileira; 

• Incentivar ações para promoção de arte digital, moda e design; 

• Expansão das ações do centro cultural artístico municipal com a implantação de 

galpões culturais nos bairros Pq. Santana, Jd. Isaura, Cidade São Pedro, Cento e 

vinte, Fazendinha e Colinas da Anhanguera, que atenderão a municipalidade com 

oficinas culturais (música, balé, teatro, circo escola, artes plásticas) e salas de leitura 

(que integraram o sistema de bibliotecas municipais); 

• Criação da orquestra sinfônica de Santana de Parnaíba; 

• Ampliação do material didático voltando ao ensino da história de Santana de 

Parnaíba, na grade curricular de rede municipal de ensino; 

• Tombamento do cinturão verde que envolve o Centro Histórico, garantindo sua 

preservação; 

• Transformação da “Casa da Cultura” em Museu das Artes; 

• Estruturação do espaço cultural Mario de Andrade, transformando-o em Teatro de 

Bolso; 

• Produção de livro didáticos sobre a história da cidade e seu patrimônio cultural e 

ecológico; 

• Incentivo à produção artístico- cultural através de exposições e concursos; 

• Implanta tação do memorial e São Bento que abrigará replica das imagens da igreja 

matriz de Santana de Parnaíba; 



• Implantação do museu da energia a fim de trabalhar a preservação do meio 

ambiente e a importância da implantação da usina de Parnaíba para a evolução 

socioeconômica da cidade São Paulo; 

• Implantação do parque da EMAE – barragem Edgar de Souza, com a reabilitação 

da ruína da antiga Hidrelétrica Light, marco zero de nossa cidade e implantação de 

oficinas de artes, artesanato e reciclagem na vila de operári9os da barragem Edgar 

de Souza. 

• Recuperação dos espaços das atividades culturais e tradições perdidas pela atual 

gestão; 

• Manutenção e fomento a manifestações tradicionais folclóricas realizadas na cidade; 

• Propor as instancias estaduais, o tombamento da capela do Cururuquara; 

• Implantação de páginas na internet voltada exclusivamente ao turismo na cidade; 

• Instalação do portal turístico próximo a entrada do futuro parque do EMAE – 

barragem Edgar de Souza; 

• Continuidade do sistema de cadastramento dos artistas, artesões e serviços 

turísticos do município; 

• Implantação de bolsões de estacionamentos no entorno do centro histórico; 

• Implantação do Parque Ecológico do Voturuna, com delimitação da área e formação 

de corpo guias ambientais; 

• Promover a implantação de artesanato na fazendinha; 

• Implantar ações de recuperação e revitalização do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arqueológico do município;  

• Reimplantação e fortalecimento do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofício – 

POEAO; 

• Iniciar estudos para implantação do Arquivo Público Municipal; 

 • Realizar e fomentar oficinas de produção de bijuterias;  

 • Fortalecer ações de inclusão produtiva com a realização de oficinas de tapeçaria; 

 • Ampliar as oficinas culturais para atender todo o município; 

 • Incentivar a formação de clubes de leitura; 

 • Realizar eventos visando a valorização da diversidade cultural. 

 

11. MEIO AMBIENTE 

• Estimular e incentivar a habitação sustentável, utilizando madeira Certificada, reuso 

de água, capitação de água de chuva, sistema alternativos de energias entre outros; 

• Dar continuidade aos projetos de educação ambiental interrompida em 2012; 



• Recuperação de mata ciliar, conforme código florestal; 

• Promoção da ampliação da arborização urbana;  

• Apuração e punição da forma da lei, de responsabilidades por crimes ambientais; 

• Prioridade nas ações de despoluição do rio Tiete envolvendo gestões com outras 

esferas de governo; 

• Sistema de abastecimento de água (capitação, tratamento e distribuição), manter a 

supervisão e cobrança junto a Sabesp, para que sejam cumpridas as metas propostas 

pela empresa; 

• Plano municipais de resíduos da construção civil; 

• Desenvolver ações visando a expansão e regulamentação das atividades de 

ecoturismo no município; 

• Elaborar projetos para a recuperação das áreas degradadas do município; 

• Implantar programas de recuperação e preservação dos recursos hídricos dos 

munícipios e desassoreamento dos córregos e rios dentro das normas ambientais 

vigentes. 

• Implantar o viveiro municipal; 

• Ampliar a arborização do município introduzindo espécies de plantas nativas e 

frutíferas. 

• Realizar e fortalecer parcerias com órgãos estaduais e federais para a fiscalização 

das áreas de preservação e conservação de nossa mata prevenindo invasões e 

desmatamento. 

• Retomar as ações relacionadas ao protocolo município verde para a gestão 

ambiental compartilhada com o governo do estado d São Paulo, com as seguintes 

diretrizes:  

Política de gestão de resíduos sólidos com ampliação da coleta seletiva e reciclagem 

no município.  Incentivar e apoiar as cooperativas de catadores e reciclagens.  

Esgoto tratado: A Administração irá atuar junto a Sabesp (Concessionaria 

responsável pela implantação dos serviços de água e esgoto na cidade), propondo 

mecanismos para que a empresa acelere o cronograma de coleta e tratamento de 

esgoto, como por exemplo, deixar de repassar os recursos com o abastecimento da 

rede água para a concessionaria e aplica-los na implantação de redes de esgoto.  

Neste sentido será iniciada a implantação do plano municipal de saneamento básico, 

que definirá metas para a universalização e estabelecerá mecanismos de regulação 

dos serviços. 

Ressaltamos que este trabalho é apenas o começo. Caso alguma ação necessária 

não esteja comtemplada neste documento, não significa que não será implementada. 

Pois a vida é dinâmica e novas necessidades surgem a cada dia. Contamos com 



vocês munícipes de nossa Santana de Parnaíba, para construir esta caminhada rumo 

a mudança e a cidade que queremos.  

 

 

SILVIO ROBERTO CAVALCANTI PECCIOLI 

MAGNO EIJI MORI 

 

 

COLIGAÇÃO: “POR AMOR À PARNAÍBA”. 


