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Este plano contempla o planejamento para uma gestão 

moderna e transparente 
 

As propostas do referido plano de governo estão pautadas, em 
todas as suas bases, numa gestão cooperativa, onde a população, 
através de instrumentos específicos, fará parte da administração pública. 
Trata-se de um novo modelo de gestão, em que a hierarquia 
administrativa perante seus administrados será afastada, para que a 
população participe efetivamente das decisões. 
 

Neste novo modelo, o parnaibano terá acesso a cada Secretaria 
através de suas ouvidorias especializadas, com função de atender 
diretamente os munícipes, que, por sua vez, poderão dar sugestões e 
reportar problemas. Embora já exista uma ouvidoria, há necessidade de 
captar e filtrar melhor as informações recebidas. Dentre os serviços 
disponibilizados, destaca-se a possibilidade de apresentação de 
denúncias, e consequente investigação, para apurar quaisquer atos que 
indiquem irregularidades graves. 
 

A nova reestruturação administrativa a ser implantada, visa a 
aproximação entre Administração Pública e administrados, pois trará 
mais transparência e aperfeiçoará o trabalho do gestor público, que 
poderá planejar e executar seus projetos de forma mais eficiente, 
priorizando as necessidades da população. 
 

A estratégia utilizada neste plano de governo está adaptada para 
amortizar a crise atual que assola o país. Essa reestruturação 
administrativa contará com métodos que visem evitar desperdícios e 
remodelar o sistema de investimento público, atendendo às reais 
necessidades da população. 
 

Na proposta de reestruturação administrativa, o setor de Controles 
Internos do Município terá maiores responsabilidades, no que tange às 
contas públicas e a transparência perante a população, e, contará 
também com a fiscalização de Órgãos de Controles Externos, garantindo 
assim, com maior eficiência, a lisura na gestão e fiscalização do uso do 
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dinheiro público. Para tanto, servidores receberão capacitação específica 
a fim de manter a conformidade das legislações vigentes. 
 
Os principais objetivos a serem alcançados nesta estratégia é a 
fiscalização de contratos e melhor gestão e transparência na 
contabilidade pública do município.  
 
 
 

PLANO EMERGENCIAL PÓS 
PANDEMIA 

 
Para geração de emprego e renda em curto espaço de 

tempo 
  

A candidata Juliana, tem desde já sua atenção voltada para a 
iminente necessidade de um plano emergencial, que se concretizará 
através um programa de geração de emprego e renda, e, sendo eleita, 
adotará desde o início de seu mandato, as seguintes estratégias: 

 
● Buscar parcerias privadas para instalar programas de formação 

profissional e com isso promover geração de empregos ofertados 
ao cidadão parnaibano, promovendo sua independência como tal, 
incluindo programas voltados para comunidades, cursos de 
formação com foco nos funcionários públicos e também cursos 
considerando as demandas de serviços em Alphaville, tais como: 
limpeza domiciliar, jardinagem, limpeza de piscina, cozinheiro, 
babás e afins; 

 
● Adaptar o Programa de Anistia Fiscal aos cidadãos e empresários 

parnaibanos, levando em conta a pandemia e, por isso, buscando 
condições especiais para a revitalização da economia e geração de 
emprego, contando com o apoio e legalização pela Câmara 
Municipal que, sem dúvida, não faltará a esta legítima necessidade; 
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● Estimular a formação de cooperativas para a construção de 
condomínios e loteamentos, sócios residenciais planejados, 
incluindo as periferias menos favorecidas e comunidades, apoiado 
pelas estruturas técnicas da Prefeitura e também com parcerias do 
Governo Federal e de PPPs (parcerias público-privadas) que, por 
si, também promoverão a abertura de vagas de emprego, em 
curtíssimo prazo; 
 

● Estimular a formação de associações empresariais para 
fornecimento de material de construção, barateando dessa forma 
os custos e promovendo mais obras, tanto de construção quanto 
reformas e/ou ampliações imobiliárias nas comunidades, e, com 
isso, um consequente aquecimento do comércio local; 
 

● Realizar estudos e adequação  quanto aos itinerários das linhas de 
transporte coletivos, que atualmente não abrangem todo a 
extensão das comunidades e inviabilizam o acesso de seus 
moradores à seus locais de trabalho, no intuito de que essas 
medidas resultem na integração social de todos os munícipes. É 
preciso, ainda, reorganizar ou gerar novas alternativas que 
proporcionem um eficiente transporte de curta distância, a serem 
promovidas pela prefeitura ou por futuras PPPs; 
 

● Ser uma administração que, de fato, apoie as sugestões dos 
setores de atividades autônomas e promova sua viabilização 
econômica, dando oportunidade à geração e instalação de micro e 
médios empreendedores em todo município, com o envolvimento 
das comunidades que hoje encontram-se desassistidas, sem 
oportunidade de prestar serviço ou ter seus empreendimentos 
comerciais, com consequente geração de emprego e renda à 
curtíssimo prazo; 
 

● A geração de emprego e renda, à curto prazo para os cidadãos 
parnaibanos, estão direcionados aos setores de esporte, cultura, 
social e turismo, que trarão recuperação econômica, além de 
melhoria das condições de vida da população, e serão tratados com 
a devida prioridade; 
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● Análise imediata de possíveis condições financeiras para a criação 

de um complemento mensal programado, a exemplo do Auxílio 
Emergencial criado pelo Governo Federal, porém será custeado 
pela Prefeitura Municipal, caso seja aprovado pela Câmara de 
Vereadores; 
 

● Temos um estudo histórico e cultural já concluído, para o estímulo 
da produção por micro empreendedores locais, direcionado para 
ações como a Criação da Casa do Samba e do Bumbo Rural, da 
Rota da Pinga, do Roteiro Caipira, do Festival Parnaibano da 
Juventude , do Cururuquara, das Serestas, das Fanfarras, das 
Escolinhas de Esportes nas comunidades, do Restauro do 
Patrimônio Histórico, da Realização de Campeonatos Sócio 
Esportivos, entre escolas e bairros e todas aquelas outras que 
possam contribuir para o enriquecimento sócio/cultural/esportivo de 
nossa cidade. 

 
 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Compromisso total com a modernidade e a transparência. 

 
● 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; 
 

● Modernizar e manter atualizado o Portal da Transparência 
Municipal primando por uma linguagem clara para melhor 
entendimento e compreensão pelo cidadão; 
 

● Fortalecer o Serviço de Ouvidoria Municipal e o Programa e-Sic - 
Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão; 
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● Criação de um moderno e eficiente programa de planejamento 
municipal; 
 

● Ser uma administração que, de fato, apoie as sugestões dos 
setores de atividades autônomas e promova sua viabilização 
econômica, dando oportunidade à geração e instalação de micro e 
médios empreendedores em todo município, com o envolvimento 
das comunidades que hoje encontram-se desassistidas, sem 
oportunidade de prestar serviços e ter seus empreendimentos 
comerciais, com consequente geração de emprego e renda à curto 
prazo; 
 

● Unidades de Gestão Administrativas nos bairros, aproximando a 
Administração Pública da população e facilitando o acesso de 
serviços ao cidadão, com a figura do “Gestor Cidadão”, que deverá 
ser obrigatoriamente morador do bairro; 
 

● Valorização dos processos de planejamento municipal, inserindo o 
conceito de Cidade Inteligente (Smart City) e, aferindo a real 
estrutura atual do município, promovendo a modernização  
administrativa visando uma enxuta e ágil estrutura; 
 

● Promover estudos de modernização administrativa analisando 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;  
 

● Integrar as secretarias de maneira que aumente a eficiência da 
gestão, desburocratizando e simplificando os métodos de trabalho 
bem como o trâmite de documentos e processos administrativos 
com a implantação do Processo Administrativo Digital e amplo 
compartilhamento de documentos e informações entre todos os 
setores da administração; 
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● Valorizar os servidores públicos e qualificar atuação com 
excelência em prestação de serviços aos cidadãos; 

 
● Criar um Centro de Atenção à Saúde do Servidor visando o bem-

estar dos funcionários públicos municipais; 
 

● Implantar programas permanentes de saúde ocupacional visando a 
melhoria na qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho dos 
servidores municipais; 
 

● Implementar um programa de habitação para os servidores 
públicos em parcerias com outras instituições; 
 

● Implantar o projeto “Visite a Prefeitura/Portas Abertas” onde o 
munícipe poderá, em companhia de funcionários monitores, visitar 
as dependências da prefeitura e conhecer um pouco da rotina 
administrativa da Prefeitura; 
 

● Revisar o programa de Anistia Fiscal aos cidadãos e empresários 
parnaibanos com início ainda no primeiro semestre do governo, 
levando em conta a pandemia e, portanto, buscando condições 
especiais para a revitalização da economia e geração de emprego 
contando com apoio da Câmara Municipal, que sem dúvida, apoiará 
esta legítima necessidade. 
 

 
EDUCAÇÃO 

 

É a formação de valores dentro de uma sociedade 
 

 

● Implantar escolas cívico-militares em parceria com o Governo 
Federal; 
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● Implementar projetos de educação integral, oferecendo atividades 
extracurriculares como aulas de reforço escolar, música, esportes 
e afins; 
 

● Adesão ao Tempo de Aprender, programa de alfabetização 
abrangente, destinado à pré-escola e ao 1º e 2º ano do ensino 
fundamental das redes públicas estaduais, municipais e distrital. 
Desenvolvido a partir das diretrizes da Política Nacional de 
Alfabetização – PNA; 
 

● Realizar estudos para viabilizar a ampliação do número de escolas 
em tempo integral em concordância com as políticas de educação; 

 

● Adesão ao Programa de Inovação Educação Conectada do 

Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Educação e 

parceiros, para apoiar a universalização do acesso à internet de alta 

velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na 

Educação Básica; 

 
● Adotar o Design Universal na construção de novos prédios 

escolares indo além dos requisitos de acessibilidade; 
 

● Implementar o Programa Jovem Político com o objetivo de 
incentivar a educação política e a participação das crianças e 
adolescentes na administração do município, criando assim uma 
geração de cidadãos cientes de seus direitos e de seu papel no 
desenvolvimento da cidade e da sociedade; 
 

● Aderir ao Programa Criança Feliz do Governo Federal; 
 

● Ampliar e redimensionar o número de vagas nas creches 
municipais, atendendo a todos os bairros e comunidades; 
 

● Analisar a viabilidade de ampliação do horário de funcionamento 
das creches, atendendo o período noturno; 
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● Valorização dos profissionais da educação, com qualificação e 

atualização constante e análise da revisão do plano de carreira; 
 

● Implantar programas constantes de atualização e formação 
continuada para os professores da rede municipal; 
 

● Capacitar os servidores da educação municipal para atuar na 
educação inclusiva, inserindo a função de cuidadores para escolas 
que atendem crianças com necessidades especiais; 
 

● Fiscalizar e melhorar a qualidade do transporte escolar; 
 

● Aderir ao sistema de avaliação do IDESP; 
 

● Buscar a implantação de uma unidade do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia; 
  

● Promover excursões escolares a fim de complementar o 
aprendizado em sala de aula; 
 

● Reformar e construir unidades escolares; 
 

● Implantar o Projeto Horta Agroecológica Comunitária nas escolas; 
 

● Implementar a cultura do empreendedorismo nas escolas 
municipais; 

 
● Promover a educação ambiental para interação com espaços 

ecológicos e propriedades rurais produtivas do município; 
 

● Estimular o aprendizado da educação alimentar; 
 

● Criar possibilidades de incrementos do conteúdo pedagógico, 
englobando a cultura parnaibana, educação ambiental e financeira; 
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● Criar cursos técnicos e profissionalizantes no município, com foco 
principalmente nas demandas das regiões de bolsões de emprego, 
reduzindo o desemprego e melhorando a renda do cidadão 
parnaibano em curto prazo; 
 

● Estimular a implantação de cursos universitários na cidade. 
 
 
 

SAÚDE 
 

Saúde do corpo e da mente é um direito de todos 
 

● Ampliar o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), bem como expandir os 
horários de atendimento de acordo com a demanda; 
 

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

● Promover ações que ampliem a assistência farmacêutica e o 
fornecimento de medicamentos formalizando, de forma 
permanente, a distribuição de remédios em domicílios para idosos 
e pacientes portadores de doenças graves; 
 

● Criação de programa multidisciplinar (médico, dentista, psicólogo, 
nutricionista) de atenção à saúde nas escolas, para alunos e 
professores; 
 
 

● Criar programa de saúde itinerante para atendimento à população 
de rua e comunidades, através de unidades móveis que irão até a 
população que necessita; 
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● Viabilizar a implantação de um hospital público secundário em 
parceria com outras esferas de governo e PPPs; 
 

 
● Ampliar o atendimento de fisioterapia para as UBS (Unidade Básica 

de Saúde); 
 
 

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

● Implantar ações que diminuam o tempo de espera para realização 
de consultas e exames com o objetivo de zerar as filas para esses 
procedimentos, inclusive com convênios com clínicas particulares 
para agilizar o resultado; 
 
 

● Aderir ao Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; 
 
 

● Ampliar o atendimento dos serviços médicos especializados, tais 
como cardiologia, pneumologia, oftalmologia, neurologia, pediatria, 
geriatria, urologia e afins; 
 

● Criar a Rede Municipal de Amamentação e o Banco de Leite 
Materno; 
 

● Ampliar o Programa Saúde da Família (PSF) em todo o município, 
principalmente nos bairros mais afastados; 
 

● Aderir ao Programa Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC); 
 

● Implantar, em parceria com o Ministério da Saúde, o Programa 
Melhor em Casa; 
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● Promover campanhas para orientar a população sobre ações e 
importância da prevenção de doenças; 
 

● Intensificar o combate à dengue, Chikungunya, Zika Vírus e outras 
endemias; 
 

● Fortalecer as ações do Centro de Controle de Zoonoses do 
município e implantar a política municipal de apoio aos animais 
domésticos; 
 

● Criação de centro cirúrgico para realização de pequenas cirurgias; 
 

● Valorização dos profissionais da saúde com qualificação e 
atualização constante e análise do plano de carreira; 
 

● Implantar, em parceria com o Ministério da Saúde, o Programa 
Academia da Saúde; 
 

● Modernizar e atualizar o cadastro para as pessoas com deficiência 
nos postos de saúde, para atendimento constante e verificação de 
suas necessidades médicas e/ou psicológicas; 

 
● Viabilizar a Implantação do atendimento via telemedicina de ponta 

a ponta (médico clínico da UBS em contato direto com o 
especialista, na mesma consulta); 
 

● Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que tem como objetivo 
incentivar os gestores e as equipes a melhorarem a qualidade dos 
serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território; 
 

● Adesão ao Programa Brasil Sorridente, em parceria com o Governo 
Federal; 
 

● Estruturar a rede de atenção e tratamento de oncologia; 
 

● Reestruturar a maternidade municipal para ter capacidade de 
atender gestantes de alto risco; 
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● Criação de programa de saúde da mulher, do homem e do idoso. 

 
 

 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Tolerância zero ao crime 
 

● Articular parcerias com o Governo do Estado e o Governo Federal 
para ampliar e fortalecer a atuação das Polícias Militar, Civil e 
Federal visando a segurança e maior proteção do cidadão; 
 

● Manter atualizado o cadastro e o mapa das áreas de risco do 
Município, bem como dar a devida publicidade; 

 
● Implantar programas de atualização e treinamento constante para 

os guardas civis municipais, com reconhecimento e valorização dos 
profissionais de segurança pública, e reavaliar o plano de carreira; 

 
● Modernizar a Guarda Municipal com equipamentos de segurança 

de última geração tais como drones, câmeras, , vestimenta de 
proteção pessoal, armamentos não letais e afins; 

 
● Intensificar rondas preventivas da GCM em bairros periféricos e 

escolas; 
 

● Ampliar a rede de monitoramento eletrônico do município, com 
equipamentos de vigilância modernos, incluindo ampla cobertura 
com câmeras inteligentes, promovendo a integração de toda a 
cidade  com o Sistema Detecta Estadual; 

 
● Atualizar o Plano Municipal de Segurança Pública com a 

participação da sociedade e de todos os outros órgãos que 
compõem o sistema de segurança do município; 
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● Realizar convênio com a Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo para implantar a Operação Atividade Delegada de forma 
escalonada, ampliando o policiamento no município; 

 
● Criar um serviço médico e atendimento psicológico especializado 

para acompanhamento dos guardas civis municipais; 
 

● Melhorar a estrutura de trabalho da Defesa Civil, investindo em 
equipamentos e veículos necessários às suas atividades; 

 
● Implantar e atualizar Plano Municipal de Contingência e 

gerenciamento de riscos da defesa civil; 
 

● Criar um centro operacional integrado da Defesa Civil de combate 
às enchentes; 

 
● Retorno da Banda da Guarda Civil Municipal; 

 

● Ampliar a vigilância sobre todas as Áreas de Proteção Ambiental 
Municipais (APA); 

 

● Criar brigada e programa de prevenção e combate aos incêndios 
florestais. 

 
 

CULTURA E TURISMO 
 

Resgate das tradições Parnaibanas, com geração de 
emprego e renda 

 

● Tornar a cultura e o turismo parnaibano um importante fator de 
geração de emprego e renda sendo um dos pilares da recuperação 
econômica do município no cenário pós-pandemia; 
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● Criar um programa de revitalização do Centro Histórico em parceria 
com Governo Federal, tornando a cidade um pólo de turismo 
histórico; 

 
● Criar ações para a preservação do patrimônio histórico e cultural de 

Santana de Parnaíba; 
 

● Realizar um inventário das atrações turísticas e culturais do 
município; 

 
● Criar um plano de divulgação do patrimônio histórico e cultural de 

Santana de Parnaíba em nível nacional com participação em feiras, 
parcerias com agências e portais de turismo; 
 

● Criar programa de capacitação dos profissionais de cultura e de 
turismo, valorizando a mão de obra local e gerando empregos 
rapidamente; 
 

● Alinhamento ao plano nacional de turismo do Governo Federal; 
 

● Realizar parcerias para promoção e realização de eventos culturais 
no município; 

 
● Ampliar a realização de oficinas culturais; 

 
● Promover o reconhecimento da identidade parnaibana, valorizando 

a culinária, artesanato, festas típicas e demais manifestações 
culturais; 
 

● Promover a descentralização das atividades culturais tendo como 
apoio os parques municipais e públicos; 
 

● Promover o folclore e as festas típicas da região resgatando as 
tradições Parnaibanas, aumentando o fluxo de turistas e 
aproveitando as características da cidade; 
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● Fomentar parcerias público privadas para criação da casa do 
Samba de Bumbo Rural Paulista, viabilização e fomento da “Rota 
da Pinga”, do “Roteiro Caipira”, Festival Juvenil e Gastronômico; 

 

● Fomentar as festas tradicionais do Cururuquara, do Surú, do 
Encontro de Antigomobilismo, Seresta e Serenata, Festival 
Natalino, Carnaval de Rua e Fanfarra; 

 

● Valorizar a cultura dos imigrantes, nordestinos e estrangeiros, 
promovendo feiras e festivais das suas culturas de origem; 

 

● Incentivar o turismo de um dia (day user); 
 

● Criar programa de estímulo e facilitação de desenvolvimento e 
instalação de hotéis, resorts e pousadas; 
 

● Estimular o desenvolvimento do ecoturismo e a implantação de 
empresas desse ramo de atividades na cidade, gerando emprego e 
renda. 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

Uma sociedade que se resgata em sua cidadania 
 

● Criar o mapa da vulnerabilidade social do município para subsidiar 
o planejamento das ações sociais com base em indicadores reais e 
atualizados; 
 

● Melhorar a infraestrutura física das unidades de atendimento social; 
 

● Implementar o serviço de acolhimento, em abrigos e albergues, 
para as pessoas em situação de rua; 
 

● Tornar os prédios públicos municipais totalmente acessíveis 
garantindo a inclusão das pessoas com deficiência; 
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● Desenvolver políticas públicas integradas com outras secretarias, 
com foco na recolocação profissional, valorização pessoal e acesso 
aos serviços públicos, das pessoas em situação de vulnerabilidade 
social; 
 

● Melhorar o Centro de Capacitação da Mulher para aprimoramento 
profissional com cursos profissionalizantes e atendimento 
multiprofissional na área de saúde e ampliar os cursos da 
Secretaria da Mulher; 
  

● Aderir ao programa do Governo Federal Sistema Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa (SISBAPI); 
 
 

● Criação de “Academias do Idoso” nos bairros, em integração com 
parques e espaços públicos; 
 

 
● Criar centro de referência do idoso com aulas práticas de ginástica, 

Tai Chi Chuan e Yoga, artesanato, jogos recreativos, e afins; 
 
 

● Fortalecer as políticas de proteção ao idoso em situação de 
vulnerabilidade; 
 
 

● Criar uma instituição para apoiar as pessoas com deficiências, 
através de oficinas, atividades pedagógicas e atendimento 
psicológico; 
 

● Fortalecer as políticas públicas de acolhimento e apoio para as 
mulheres vítimas de violência e viabilizar melhorias de estrutura e 
métodos da Delegacia da Mulher, assim como a criação da Patrulha 
Maria da Penha; 
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● Ampliar o programa de apoio às gestantes e aos recém-nascidos 
em situação de vulnerabilidade social, em parceria com 
organizações sociais; 
  

● Melhorar os procedimentos de distribuição de alimentos, cestas 
básicas, cobertores, e afins, para pessoas em situação de 
vulnerabilidade; 
 

● Implantar projetos de capacitação para a inclusão das pessoas em 
vulnerabilidade social no mercado de trabalho; 
 

● Criar o Conselho Municipal da Juventude como instrumento de 
defesa de direitos e deveres dos jovens e de interlocução com 
Poder Público; 
 

● Implantar políticas para atendimento de jovens infratores e 
dependentes químicos, buscando sua recuperação e reinserção na 
sociedade; 
 

● Reforçar e apoiar as ações do Conselho Tutelar; 
 

● Atualizar e revisar o Plano Municipal de Assistência Social; 
 

● Valorizar e capacitar os profissionais que atuam na área de 
assistência e desenvolvimento social do município; 
 

● Reestruturar a Divisão de Bem-Estar animal para fortalecer a 
política de prevenção e adoção com relação a animais 
abandonados ou vítima de maus tratos; 
 

● Apoiar as atividades de associações e entidades que atuam de 
forma reconhecida na causa animal; 
 

● Elaborar o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, de 
acordo com o Plano Nacional, como parâmetro, ainda para a 
formulação de políticas de igualdade de genero. Implementando 
propostas que atualizem os princípios da igualdade; 
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 Aderir ao Programa BPC na Escola, que tem como objetivo garantir 
o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes de 
0 a 18 anos, com deficiência, que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); 
 

 Aderir ao Programa BPC Trabalho, do Governo Federal, que tem 
como objetivo promover o protagonismo e a participação social dos 
deficientes favorecidos com o Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC), por meio da superação de barreiras, 
fortalecimento da autonomia, acesso à rede sócio assistencial, à 
qualificação profissional e ao mundo do trabalho; 
 

● Implantar o programa “Consultório na Rua” em parceria com a 
Secretaria de Saúde para atender as pessoas em situação de rua, 
usuários de álcool e de outras drogas; 
 

● Reorganizar os serviços de saúde mental prestados pelos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) e ampliar o CAPS AD (Álcool e 
Drogas), destinado ao tratamento de dependentes químicos. 
 
 

 
INFRAESTRUTURA URBANA 

 

Uma cidade para todos viverem bem 
 

 

● Revisar e regulamentar o Plano Diretor; 
 

● Revisar o Código de Posturas do município; 
 

● Implantar o projeto “Conexão Total” dando acesso à internet a todo 
o município; 
 

● Estimular e facilitar a criação de cooperativas populares para 
geração de produtos finais para o lixo reciclado; 
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● Finalizar as obras públicas municipais em andamento, bem como 
as não iniciadas; 
 

● Criar campanhas e incentivos para orientar a população a 
recuperar, manter e construir calçadas; 
 

● Recuperar e ampliar a pavimentação das ruas e avenidas do 
município; 
 

● Adaptar e equipar espaços para as feiras livres, com 
estacionamento, coberturas, banheiros e áreas específicas para 
alimentação; 
 

● Adequar o Plano Municipal de Saneamento Básico ao novo Marco 
Regulatório do Saneamento Básico do Governo Federal, levando 
água encanada e saneamento para áreas desassistidas; 
 

● Realizar obras de prevenção e combate às enchentes na cidade; 
 

● Atualizar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos; 
 

● Realizar estudo avançado de ligação às rodovias da cercania da 
cidade, melhorando o acesso à população e viabilizando Santana 
de Parnaíba como um hub (centro) logístico para atrair novas 
empresas para a cidade e ampliar o potencial de criação de 
empregos e trabalho; 

 
● Implantação do programa “Cata-treco”, que recolherá móveis e 

utensílios descartáveis, abandonados nos espaços públicos, dando 
a finalidade correta a aos mesmos 

 
● Promover campanha sobre a importância da reciclagem e coleta de 

lixo no município; 
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● Realizar estudo de revisão de normas de verticalização da 
construção e ocupação do espaço visando a preservação do meio 
ambiente e a prevenção do colapso do trânsito. 

 
 
 

MOBILIDADE 
 

Viabilizar o ir e vir 
 
 

● Ampliar o uso de piso tátil e direcional nos lugares de maior 
circulação do município e nos pontos de parada dos transportes 
coletivos tornando a cidade mais acessível; 
 

● Integrar os modos de transportes não motorizados, como ciclovias, 
pistas de caminhadas e espaços para circulação de pedestres (com 
acessibilidade) com trajetos e pontos do sistema de transporte 
coletivo; 
 

● Reavaliar o Plano de Mobilidade Urbana e buscar parcerias com o 
Governo Federal e Estadual, para estruturar novos projetos e vias 
públicas;  
 

● Implantar um sistema inteligente de mobilidade que vai funcionar 
como uma plataforma de gerenciamento e monitoramento do 
tráfego e do transporte coletivo para a prefeitura e com um 
aplicativo que fornece informações, em tempo real ao 
cidadão/usuário, para que ele tome as melhores decisões e opções 
sobre sua locomoção; 
 
 

● Revisar e ampliar as linhas de ônibus municipais visando adequar 
os horários e atender os bairros mais afastados, aumentando a 
integração nas várias mobilidades de transporte, permitindo 
múltiplas baldeações na mesma viagem, com um único bilhete, 
como é feito nos modelos europeus. 
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● Revisar e ampliar as linhas de ônibus municipais visando adequar 
os horários e atender os bairros mais afastados; 
 

● Melhorar e modernizar os pontos de ônibus, inclusive fixando 
informativos sobre os horários de chegada e partida; 
 

● Identificar e desenvolver novos modais de transporte de curta 
distância e procurando parcerias com Governo do Estado, Federal 
e internacional, via PPPs. 
 

 
 
 

ESPORTE E LAZER 
 

Qualidade de vida, socialização e geração de emprego 
 
 

● Implantar em parceria com o Governo Federal o programa 
“Segundo Tempo”, a fim de oferecer aos jovens de 6 a 17 anos, no 
contra turno escolar, práticas esportivas; 
 

● Promover campeonatos esportivos entre bairros e/ou escolas e 
apoiar eventos amadores; 

 
● 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; 
 

● Instalar brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas com 
deficiência em parques, praças e outros locais públicos destinados 
à prática do esporte e lazer; 
 

● Reformar e modernizar os equipamentos públicos de esporte e 
lazer do município; 



23 
 

 
● Criar programas para incentivar a participação de crianças e 

adolescentes em esportes e competições de alto rendimento; 
 

● Criar programas de incentivo e apoio para que jovens atletas 
possam se tornar profissionais e participarem de competições 
oficiais em níveis estaduais, nacionais e internacionais; 
 

● Criar escolinhas de esportes como Handebol, Vôlei, Basquete, 
Atletismo, Lutas, Futebol, dança, entre outros; 
 

● Ampliar a realização de eventos esportivos como olimpíadas 
estudantis, Jogos do Idoso, jogos regionais, e afins; 
 

● Reaproveitar espaços públicos ociosos com destino a atividades de 
esportes radicais como pistas de skate, bicicross (BMX), parkour, 
slack line entre outros, atraindo competições regionais, estaduais e 
internacionais, gerando um calendário esportivo anual; 
 

● Adesão ao Programa Vida Saudável. Essa é uma parceria entre 
duas ações do Ministério da Cidadania destinadas às pessoas 
idosas: a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (Ebapi), ligada à 
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, e o Programa Vida 
Saudável, da Secretaria Especial do Esporte; 
 

● Implantar pistas de caminhada e academias ao ar livre em todas as 
regiões da cidade para disseminar a cultura da vida saudável, 
sendo acessível às pessoas portadoras de deficiência; 
 

 
 
 

MEIO AMBIENTE 
 

Eco Sustentabilidade Total – Município Verde 
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● Criação de ECOPONTOS municipais, para o descarte de pequenos 
volumes de entulho, grandes objetos e resíduos recicláveis; 
 

● Criar sinergia entre governo municipal, estadual e federal para 
identificação e solução para eliminação das origens da poluição e 
mau cheiro do Rio Tietê; 

 
● Criação do projeto “Cidade Mais Verde” que terá como finalidade 

arborizar as ruas do município e ampliar as áreas verdes; 
 

● Elaborar um plano de uso e manejo dos parques, delimitando áreas 
importantes para conservação, preservação, lazer e convívio; 
 

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

● Implantar programas de recuperação e preservação dos recursos 
hídricos do município; 
 

● Identificar e implantar técnicas de captação e aproveitamento das 
águas pluviais; 
 

● Realizar estudos para a implantação do IPTU Verde; 
 

● Ampliar as áreas verdes da cidade com a construção de novas 
praças e revitalização das existentes; 
 

● Estimular a implantação de placas solares para abastecer escolas 
e empreendimentos habitacionais de baixa renda com energia 
limpa e menos custosa; 
 

● Estimular o ecoturismo na região como forma de preservação e 
geração de renda e emprego; 
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HABITAÇÃO 
 

Um direito de todos, com dignidade 
 

● Fortalecer e ampliar o programa de regularização fundiária do 
município; 

 

● Priorizar urbanização de comunidades, realizar planejamento 
urbano organizado com vistas à expansão de ocupação territorial 
ordenada; 
 

● Criação e concorrência de cooperativas de arquitetos para projetos 
autossuficientes de modernização urbana das comunidades; 
 

● Estimular a criação de uma associação de fornecedores para 
diminuição de custos para fornecimento de materiais para 
comunidades; 
 

● Criar programas que facilitem a aquisição da casa própria, lotes 
urbanizados e de materiais de construção; 
 
 

● Facilitação para registro e legitimação das construções 
complementares. 

 


