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Apresentação: 

O Plano de Governo da Coligação “Todos Juntos” foi elaborado a partir das principais 

demandas da cidade de Santana de Parnaíba, considerando sua capacidade de realização 

e a continuidade no desenvolvimento econômico e social do município frente aos anseios 

de sua população. 

As propostas a seguir têm a função de nortear a gestão de governo no período de janeiro 

de 2021 a dezembro de 2024, de modo a garantir a execução e entrega dos projetos em 

conformidade com os recursos financeiros, materiais e humanos que cada um envolve. 

Nosso Plano de Governo tem como premissa a gestão transparente e eficiente dos 

recursos públicos e o alinhamento das propostas com os objetivos do desenvolvimento 

sustentável 2030, do qual nossa cidade teve o compromisso firmado e o relatório 

entregue na ONU em 2019, elementos fundamentais para governar em favor da 

população, principalmente porque a cidade vive seu melhor momento e tem sido avaliada 

por especialistas e organizações como uma das melhores cidades do País, com diversos 

indicadores de desempenho que sustentam essa afirmação. 

Com os expressivos avanços conquistados nos últimos anos, vimos que o planejamento 

vai nos permitir continuar avançando no desenvolvimento e preparação para o 

crescimento sustentável, justo e viável do município nos próximos quatro anos, 

construindo uma das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, crescimento 

econômico, saúde, educação, segurança e nas áreas mais relevantes para a população. 

Todas as políticas públicas serão criadas e desenvolvidas com base em parâmetros de 

inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão pública. 

Vale destacar que a luta por direitos perseguidos ao longo da nossa história vai compor 

todas as medidas deste documento, visando promover a dignidade, qualidade de vida e 

direitos do cidadão. 
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Propostas: 

NA EDUCAÇÃO 

Nos últimos anos os investimentos em Educação na cidade foram significativos, e a meta 

é continuar gerando novas unidades educacionais de qualidade, valorização dos 

professores, aperfeiçoamento da estrutura educacional com o emprego de tecnologia, a 

diversificação dos recursos de ensino e, principalmente, a inovação constante do 

aparelhamento empregado na educação municipal. 

Para garantir a continuidade dos avanços na educação, nosso Plano de Governo está 

sustentado na criação de novas unidades de ensino público, elevando a qualidade dos 

serviços públicos prestados nesta área. 

Vamos empregar mais tecnologia aos recursos educacionais, permitindo que profissionais 

da educação e estudantes possam elevar o conhecimento por meio das novas plataformas 

tecnológicas. 

Desenvolveremos programas capazes de inserir todos os alunos do ensino médio no 

ensino superior, visando a plena qualificação de mão-de-obra na cidade. 

Daremos continuidade ao Programa de Idiomas nas escolas e da plataforma aberta ao 

município, de modo que nossa cidade tenha uma população com conhecimento de multi-

idiomas, o que vai favorecer a mão-de-obra qualificada no futuro, o turismo e o 

desenvolvimento pessoal. 

As ações do nosso plano de governo estão dirigidas à formação da melhor educação 

pública do Brasil, impactando nossos jovens para criar uma geração de vencedores. 

 

NA SAÚDE 

A melhoria contínua dos serviços de saúde é prioridade em nosso plano de governo. 

Entendemos que os investimentos nesta área passam obrigatoriamente pela 

humanização do atendimento, em todos os setores. Além disso, é necessário promover a 

prevenção e recuperação da saúde por meio de programas dirigidos às crianças, 

mulheres, homens e pessoas na melhor idade, de forma acolhedora e integral do cidadão, 

observando os objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. 
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Vamos promover ainda mais avanços nesta área, com novas unidades de saúde, melhoria 

no sistema de atendimento e nos serviços prestados, objetivando a integração da 

comunidade com as iniciativas voltadas a qualidade de vida e saúde. 

Nossas principais propostas nesta área consistem em oferecer um novo hospital para a 

cidade, com mais de 200 leitos, maternidade integrada e estrutura de qualidade para 

atendimento do cidadão parnaibano. Além disso, vamos ampliar as unidades básicas de 

saúde nos bairros, implantar novos centros de especialidade e programas que visam a 

saúde preventiva da população. 

O nosso Plano de Governo tem como meta, ainda, ampliar os serviços de farmácia pública 

nos bairros, criar núcleos de acompanhamento para pessoas com deficiência, ampliar o 

programa bem-estar animal e implantar novas tecnologias e padrões ao processo de 

atendimento público nas unidades de saúde, de modo que o cidadão receba um 

atendimento de alta qualidade ao utilizar o serviço de saúde. 

 

NA SEGURANÇA 

Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, conforme 

estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve contribuir 

dentro de seus limites legais de atuação. Sendo assim, continuaremos investindo no apoio 

às forças de segurança que atuam na cidade, buscando empregar o uso de tecnologia nas 

ações de combate ao crime e na preservação da segurança dos nossos cidadãos, ampliar 

o efetivo, com autorização legal, de policiais e viaturas e compartilhar informações e 

recursos que contribuam para manter nossa cidade na condição de “mais segura da 

região metropolitana do estado”. 

As principais propostas de atuação na área de segurança são: a instalação de centenas 

de novas câmeras inteligentes de monitoramento em toda a cidade, a criação do Centro 

de Inteligência Avançado da Guarda Municipal, ampliação das campanhas educativas de 

prevenção às drogas e à violência, aquisição e manutenção periódica de equipamentos e 

recursos necessários para todo o efetivo da Guarda Municipal, continuidade nos 

programas de treinamento, capacitação e qualificação da Guarda e a instalação de 

Totens de Segurança ativa nas principais áreas de circulação do município. A meta é 

manter o município no patamar de cidade de referência para o Brasil. 
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NO ESPORTE E LAZER 

Santana de Parnaíba se tornou uma referência em parques, áreas de esporte e lazer, com 

um avanço único na história da cidade no que diz respeito aos investimentos nestas áreas. 

O resultado é a promoção de qualidade de vida, saúde e bem-estar social do cidadão, 

além da significativa valorização dos imóveis nos bairros. Para garantir que a cidade 

continue avançando neste modelo de programa, serão criados novos equipamentos 

públicos para fomento do esporte e lazer, como o Centro de Treinamento Olímpico, a 

construção de novos parques municipais, novas praças de esportes, novos campos de 

futebol, a implantação do Centro de Apoio para assessorias esportivas e a realização de 

eventos esportivos que possam estimular o amplo desenvolvimento esportivo e a 

integração social. 

 

NA CULTURA E TURISMO 

Nossa cidade é um celeiro cultural que retrata importantes passagens da história do nosso 

País. Com quase 440 anos, fazemos parte do circuito turístico do Estado de São Paulo e 

somos um dos principais Patrimônios Históricos do Brasil. 

Por isso, sabemos que o estímulo ao desenvolvimento cultural e turístico de Santana de 

Parnaíba, não somente mantendo seus tradicionais eventos, mas principalmente criando 

condições para fomentar novas atrações na cidade, será fundamental para potencializar 

as oportunidades que a cidade tem nesta área. Para tanto, nossas propostas visam a 

criação e fomento de áreas de visitação do turista, como museus e exposições; a 

implantação do Observatório Turístico; construção da Arena Cultural da Barragem, 

criação do Festival de Inverno no calendário de eventos anuais da cidade, 

desenvolvimento do Roteiro Turístico do Suru e do Plano de Ecoturismo na cidade. Além 

disso, vamos criar programas para fomento e incentivo de novos empreendimentos de 

interesse turístico na cidade. 

 

NA HABITAÇÃO 

O desenvolvimento dos programas habitacionais será uma das importantes plataformas 

de governo, incentivando a criação de novas moradias populares e reduzindo o déficit 

habitacional em todo o município. Nos últimos anos alcançamos marcas históricas em 

regularização de imóveis e as ações do nosso plano de governo visam dar continuidade 



6 
 

Plano de Governo 2021-2024 – Coligação Todos Juntos   

neste processo. Para atender as demandas da habitação, estaremos ampliando o 

Programa Cidade Legal para regularização de imóveis da cidade, implantando o 

Programa de Fiscalização e Monitoramento Urbano de áreas para coibir invasões, crimes 

e uso indevido de terrenos, em especial as áreas de preservação ambiental e áreas de 

risco, promover o fomento e incentivo do mercado imobiliário para gerar a ampla oferta 

de novos empreendimentos populares e buscar recursos junto ao governo federal e 

estadual para a construção de moradias populares. 

 

NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Compromisso com o direito de todos exige políticas de proteção social. Trabalhar para 

proporcionar excelência no atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade 

social, fazendo valer a assistência daquelas que mais necessitam. 

Frente aos inúmeros desafios que temos nesta área, nossa proposta se baseia no 

desenvolvimento e continuidade de programas sociais, em novas formas de 

implementação, gestão, monitoramento, avaliação e atualização de informações que 

favoreçam a atuação do governo municipal. Para tanto, nossas propostas são focadas na 

ampliação do Programa Projeto Crescer, tirando famílias da extrema pobreza, na 

ampliação do Programa de Formação Continuada para profissionais da rede sócio 

assistencial do município e ampliação da capacidade de atendimento nas unidades 

assistenciais. 

  

NO MEIO AMBIENTE 

O momento exige da gestão pública responsabilidade e atuação nos interesses 

ambientais, garantindo às gerações futuras condições favoráveis de vida. Isso envolve a 

correta gestão dos recursos hídricos, saneamento, arborização e tratamento de resíduos. 

Temos o compromisso de respeitar o meio ambiente e preservar as densas áreas verdes 

que nossa cidade possui, bem como buscar meios que contribuam para a recuperação e 

manutenção de rios, nascentes e da flora, assim como da preservação de espécies 

animais. Nossas propostas para o meio ambiente são: ampliação do programa de plantio 

de árvores no município, implantação do Parque Municipal de estudo ambiental da 

Reserva Tamboré, ampliação dos mecanismos de controle e fiscalização de poluição e 

resíduos sólidos na cidade, ampliação do atendimento ao Bem-Estar Animal para 
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cuidados de animais de pequeno e médio porte, plano de combate ao desmatamento e 

queimadas irregulares na cidade e implantação do Programa Cidade Limpa. 

 

NO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO 

Uma das principais tendências no mundo é a busca e aplicação de soluções inteligentes, 

eficazes e sustentáveis no desenvolvimento do trânsito, da mobilidade urbana e da 

engenharia de tráfego, baseada na humanização. 

Nossa cidade teve especial avanço nesta área em pouco tempo, demonstrando grande 

habilidade em implantar melhorias e realizar investimentos adequados para a mobilidade 

urbana. Para que seja dada continuidade nessas conquistas, nossas propostas 

contemplam a ampliação de linhas de ônibus municipais, a construção de Micro Terminais 

de ônibus nos principais bairros da cidade, implantação do sistema inteligente de 

estacionamento regulamentado nas principais ruas e avenidas da cidade, adequação do 

Plano de Mobilidade Urbana para garantir as conexões coerentes de bairros, com a 

ligação e desenvolvimento de vias, em conformidade com a nova Lei Federal de 

Mobilidade Urbana, a criação de programas educacionais de trânsito nas escolas 

municipais, instalação de lombadas eletrônicas nas principais vias da cidade, a construção 

de novas vias de ligação entre bairros, permitindo maior fluidez no trânsito, a ampliação 

de ciclo faixas em toda a cidade, a modernização do sistema viário, a duplicação das 

estradas e avenidas na cidade, proporcionando maior fluidez e segurança no trânsito para 

motoristas e pedestres, a construção de novas calçadas e adequação de vias com todos 

os requisitos de acessibilidade e a implantação do Bilhete Único Municipal para 

integração gratuita de ônibus. 

 

NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO 

Somos uma das principais cidades da região metropolitana oeste de São Paulo, inseridos 

no “triângulo da prosperidade” e a quinta melhor cidade para se investir no Estado de São 

Paulo. Por isso e por tantos outros importantes indicadores, temos o dever de fomentar e 

desenvolver a economia do município, gerando empregos e oportunidades para empresas 

e profissionais. 

Nossas principais propostas nesta área são voltadas ao desenvolvimento de polos 

industriais e comerciais na cidade, a criação do Centro de Inovação voltado ao processo 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e cientifico, a ampliação do projeto Investe 
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Parnaíba para atrair empresas de pequeno, médio e grande porte para o município, a 

construção de centros de comércio popular para fomento ao empreendedorismo na 

cidade, a implantação de programas de qualificação e geração de empregos e a criação 

de Programas para fomento das mulheres empreendedoras e da economia criativa. 

 

NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

A gestão transparente, o controle dos gastos públicos e o compromisso com a população 

e as pessoas que atuam no serviço público é nossa responsabilidade. Buscamos neste 

Plano de Governo estabelecer austeridade fiscal, equilíbrio das contas públicas e um 

ambiente de trabalho produtivo. Para isso, iremos ampliar os sistemas de planejamento, 

controle e gerenciamento de processos e procedimentos administrativos e financeiros, 

com foco na modernização da gestão, na eficiência dos serviços públicos e na 

desburocratização dos processos. 

Para atingirmos esse resultado passamos necessariamente pela capacitação, 

aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. Logo, temos como propostas 

para avançar na administração pública a ampliação do sistema de Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos, padronização e modernização do arquivo público municipal, 

criação do Centro de Qualidade Municipal para controle dos serviços públicos prestados, 

a implantação de Programas de reconhecimento e valorização dos servidores públicos, a 

implantação do Núcleo de Aperfeiçoamento e Qualificação do Servidor Público com 

cursos, palestras, reciclagem e treinamento de servidores para elevar a qualidade de 

atendimento ao cidadão em diversas áreas, a modernização dos processos de ouvidoria e 

transparência e a criação de novas tecnologias para melhorar o atendimento ao cidadão. 


