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Plano de Governo 

Gestão: 2021 – 2024 

 

Nosso governo tem como objetivo principal restaurar e aprimorar a qualidade de 

vida em nossa cidade, por meio de uma administração atuante, segura, 

moderna, transparente, participativa e acima de tudo honesta, capaz de 

promover o desenvolvimento social e econômico e amenizar os impactos 

causados pelo aumento demográfico e a falta de investimentos por parte do 

poder público. 

 

A excelência em educação, saúde, segurança, meio ambiente, esporte, lazer, 

cultura, transporte, trânsito, infraestrutura, assistência social, dentre outros, 

gerenciados por meio de uma equipe experiente, eficiente, austera com as 

contas públicas e socialmente responsável é a meta a ser alcançada nesse 

governo. 

 

Queremos oferecer à comunidade de São Caetano do Sul uma administração 

voltada ao bem-estar do munícipe e reposicionar nossa Cidade na direção do 

crescimento saudável e sustentável. 

 

Sempre a serviço de São Caetano do Sul! 

Equipe PRTB 
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GESTÃO PÚBLICA & DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

 

1) Elevar o padrão de desempenho e qualidade em gestão, adotando os 

princípios do Modelo de Excelência da Gestão Pública, similar aos modelos dos 

países de “primeiro mundo”, e que sejam aplicáveis à realidade da cidade de 

SCS nos níveis de maturidade dos processos de gestão atual:  

  

• Compliance e Governança Pública: estabelecimento de um 

sistema de governança, controle, monitoramento e gestão e de um 

sistema de liderança comprometidos com a ética e a excelência, 

mobilizando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da 

Administração Pública; 

• Estratégia e Planos: formulação de planos, políticas públicas e 

programas de desenvolvimento de processos para gerar valor à 

cidade;  

• Compromisso com todos os públicos: estabelecimento de 

compromissos com as partes interessadas e suas inter-relações com 

as estratégias e processos, numa perspectiva de curto e longo prazos; 

• Orientação por Processos: mapeamento, melhoria e 

automatização dos processos de gestão, adequando-os à nova 

realidade e necessidades da nova era digital, visando a eficácia e 

eficiência;  

• Sustentabilidade: Compromisso da organização em responder 

pelos impactos de suas decisões e atividades, na sociedade e no meio 

ambiente, e de contribuir para a melhoria das condições de vida, tanto 

atuais quanto para as gerações futuras; 

• Capital Intelectual: Desenvolver as competências necessárias 

na organização para uma atuação eficiente e capaz de corrigir, 

melhorar ou inovar suas práticas de gestão e consequentemente seu 

desempenho; 

• Geração Pública de Valor: Monitorar e comunicar de forma 

transparente os resultados econômicos, sociais e ambientais, bem 

como os resultados dos processos que os potencializam, em níveis 
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de excelência e que atendam às necessidades e expectativas das 

partes interessadas. 

 

2) Implementar um “Plano Estratégico de Retomada e Desenvolvimento da 

Economia”, unindo esforços sinérgicos da iniciativa privada e do Poder Público 

visando promover iniciativas integradas dos diversos setores da economia de 

SCS, respeitando os cuidados necessários para preservação da saúde e bem 

estar de todos.  A adversidade da crise pandêmica trouxe consigo a oportunidade 

de fortalecermos uma sociedade orientada ao desenvolvimento econômico e 

sustentável da nossa cidade, por meio de uma sinergia e união de esforços 

inédita na história da cidade.  Para orquestrar esses esforços consideramos 

importante desenvolver um plano estratégico, que seja baseado em alta 

tecnologia e que utilize as melhores práticas de gestão encontradas em 

plataformas de dados e de inteligência artificial, visando: 

 

• Direcionamento eficaz das ações a serem implementadas, com 

base em um diagnóstico estratificado da situação atual das empresas; 

• Construção das ideias por meio de um processo participativo e 

interativo entre o Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade civil, 

fomentando as Associações de bairros e Conselhos Comunitários; 

• Fortalecer o papel da Prefeitura na integração e na coordenação 

de esforços já existentes; 

• Medidas objetivas que minimizem os danos causados pela 

pandemia, sempre respeitando as diretrizes sanitárias;  

• Plano de comunicação assertivo e dinâmico que possa atingir 

todos os públicos envolvidos; 

• Acompanhamento da efetividade da implementação efetiva das 

ações desenvolvidas neste plano; 

 

3) Ações que visem a otimização da máquina pública em prol da eficiência e 

economia dos serviços prestados à população: 

 

• Estabelecer faixas salariais que respeitem teto de ganhos, de 

acordo com as diretrizes constitucionais; 
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• Fazer estrita observância às decisões judiciais amplamente 

proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Supremo 

Tribunal Federal sobre a polêmica existente em torno da atual taxa de 

limpeza urbana, conhecida como “taxa do lixo”; 

• Aplicar remuneração dos contratos públicos conforme métrica 

baseada em resultados pré-estabelecidos de performance; 

• Reduzir, mediante diagnóstico organizacional, o número de 

secretarias, assessores comissionados e permutas de servidores, em 

cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e às diretrizes 

constitucionais para provimento de cargos públicos; 

• Reavaliar o atual sistema de licitações, aditivos e contratações 

envolvendo aluguel de veículos, máquinas e mão-de-obra pelo 

Município sempre focado no melhor custo-benefício, de forma a 

garantir sustentabilidade e a continuidade da prestação do serviço; 

• Conferir autonomia a Corregedoria Geral do Município (CGM) 

para garantir a aplicação das normas reguladoras e fiscalizadoras 

envolvendo os serviços dos terceirizados e conveniados. 

 

4) Transformar São Caetano do Sul numa “cidade inteligente” com sistemas de 

apoio tecnológico tais como: análise eficaz do monitoramento das vias públicas 

para a melhoria do trânsito e da segurança; previsão de catástrofes naturais; 

integração entre todos os departamentos e acionamento instantâneo das áreas 

responsáveis em cada ocorrência. 
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PROGRAMA SAÚDE TOTAL 

 

1) Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de saúde nas ações de 

Atenção Básica e de Atenção Especializada, voltadas à: qualidade, humanidade, 

respeito e tempo coerente com a necessidade do atendimento aos munícipes, 

sempre em busca do aprimoramento, probidade, resolubilidade e eficácia em 

todas as unidades, para recuperar a credibilidade e a confiança dos usuários e 

servidores; 

 

2) Intensificar o uso das mídias sociais visando monitorar as demandas dos 

usuários e servidores a fim de otimizar os recursos e o atendimento nas áreas 

de maior demanda reprimida; 

 

3) Estabelecer parcerias com estabelecimentos de Saúde da Rede Privada para 

suprir as deficiências existentes em especialidades; internações e exames, 

priorizando a Atenção Básica e a Medicina Preventiva. 

 

4) Investir na melhoria da segurança dos pacientes e na humanização nas 

Unidades de Urgência e Emergência e nas Unidades Hospitalares, criando 

ações para: 

 

• Aperfeiçoar a Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e do 

adolescente; 

• Melhorar a Saúde Escolar; 

• Favorecer o resgate econômico-social da População em 

Situação de Rua; 

• Incluir as Pessoas com Deficiência; 

• Dar maior atenção à Saúde da Mulher e, 

• Implantar o Centro de Referência em Doenças Infecciosas, com 

ênfase no Pós-Covid-19. 

 

5) Implantar novas políticas de desenvolvimento e aperfeiçoamento no setor de 

Saúde para valorizar os profissionais que nele atuam, tendo como referência a 

produtividade e a eficiência demonstradas. 
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EDUCAÇÃO & CULTURA PRIORIZADAS 

 

1) Consoante determinam a Constituição Federal de 1988 e a legislação 

nacional, nossas propostas para a Educação Básica (Infantil, Fundamental e 

Médio) objetivam: 

 

• Investimentos na qualidade e formação de pessoas em sua 

integridade (física, intelectual e emocional) de forma inclusiva, com o 

oferecimento de curso de libras; 

• Criar projetos didáticos e mobilizar a comunidade escolar para a 

prevenção de doenças, drogas, violência, acidentes de trânsito, com 

o uso de campanhas, palestras e ações planejadas, implementadas 

junto às Secretarias da Saúde e da Segurança; 

• Fomentar tratativas junto ao Governo Federal e à Sociedade 

Civil Organizada para viabilizar projetos de educação cívica, que 

contemplem a formação do caráter, patriotismo, respeito ao meio 

ambiente e às autoridades, família, professores, funcionários e 

agentes públicos; 

• Incentivar a formação continuada dos profissionais da educação 

básica (pedagogos, professores, diretores, coordenadores e afins 

desde que atuem diretamente na formação dos alunos) por meio de 

cursos e palestras,  visando o aprimoramento de processos e 

métodos pedagógicos baseado em uma abordagem de educação 

com qualidade. 

• Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão 

dos Planos de Cargos e Salários. Reformulação no Plano de Carreira 

dos profissionais da educação. 

• Ampliar a educação infantil e integral com investimentos na 

formação de projetos pedagógicos e Tecnologia da Informação (TI); 

• Melhorar a qualidade do ensino, tendo como referência a 

performance no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), assim como buscar a equidade entre as unidades de ensino 

na rede municipal, promovendo a integração didática e sistemática; 
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• Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação 

do número de vagas, condizentes com a projeção de demanda 

continuada nos ensinos fundamental e médio; 

• Garantir a todos os alunos da rede municipal uma alimentação 

nutricionalmente adequada, mantendo uma supervisão de todo o 

processo em tempo integral; 

• Fomentar a participação dos estudantes nas atividades de 

esporte, ciência e cultura no contraturno nas escolas de tempo 

integral; 

• Mapear e suprir demandas na educação especial nos projetos 

que envolvam oferta descentralizada do ensino, além do atendimento 

do Sistema Integrado de Transporte para o Ensino Especial. 

 

2) No que tange à Educação de Jovens e Adultos (EJA), propomos: 

 

• Disponibilização e utilização das unidades escolares municipais 

para educação de jovens e adultos com a mesma abordagem utilizada 

para alunos regulares; 

• Proporcionar a educação de Jovens e Adultos associada a 

programas de educação profissional através de cursos 

profissionalizantes (EJATEC); 

• Estimular e dar incentivos a empresas que invistam em 

treinamentos práticos e/ou estágios de alunos tanto de cursos 

profissionalizantes quanto dos cursos de EJATEC, quanto de 

profissionais recém-formados. 

 

3) Fazer gestões junto a institutos nacionais e internacionais para promover 

parcerias que proporcionem a excelência do ensino oferecido pela autarquia 

municipal Universidade de São Caetano do Sul (USCS), com perspectivas de 

projetos de extensão, pesquisa & desenvolvimento financiados pela iniciativa 

privada. 
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4) Fazer cumprir o Plano Municipal de Cultura de São Caetano do Sul (Lei 

Municipal n.º 5.159/2013), reconhecendo a cultura e a arte como indispensáveis 

à vida humana e à cidadania,  estando entre as propostas:  

 

• A ampliação do engajamento da população nas apresentações 

culturais; 

• Estímulo à introdução das crianças e jovens à musicalidade, à 

literatura e às artes cênicas; 

•  Promoção de parcerias com instituições e entidades da 

sociedade civil organizada para realização de exposições artísticas 

em prestígio à memória e recuperação do patrimônio cultural 

imaterial.  
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MOBILIDADE URBANA 

 

1) Reestruturação do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, com a finalidade 

de implementar uma política tarifária módica e acessível aos usuários. 

 

2) Integração tarifária com o Sistema de Transporte Metropolitano 

(CPTM/EMTU), fazendo uso do cartão “Bilhete do Ônibus Metropolitano”. 

 

3) Implementação de uma política de transportes efetiva, integrando o transporte 

coletivo (ônibus, trem, metrô, monotrilho) com modelos individuais (bicicleta, 

carro, caminhada). 

 

4) Buscar alternativas para a modernização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic 

e do Terminal Rodoviário Intermunicipal e Interestadual José Pedrossiani, bem 

como da Estação da CPTM, de modo a proporcionar segurança e acessibilidade 

aos usuários. 

 

5) Propor iniciativas e/ou parcerias para a adequação dos passeios públicos e 

sinalização visual e sonora para proporcionar acessibilidade aos munícipes. 

 

6) Readequar as ciclovias e ciclofaixas existentes visando garantir a mobilidade 

urbana e a coexistência segura dos usuários, motoristas e pedestres. 

 

7)  Extinguir os radares móveis e fazer um mapeamento constante no sistema 

viário, identificando a necessidade de instalação de lombadas e lombo-faixas. 

 

8) Substituir, sempre que possível, o asfalto de ruas e avenidas por material 

permeável, prioritariamente nos locais sujeitos à alagamentos e enchentes. 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Embora muitos especialistas em Segurança Pública afirmem que, em 

comparação a outras cidades brasileiras, a cidade de São Caetano do Sul é uma 

cidade segura, a região ABCD possui altos índices de criminalidade, com a maior 

incidência de furtos e tem muito a ser feito. 

 

Diante disso, nosso Plano de Segurança Pública de São Caetano do Sul propõe: 

 

• Diminuir os índices de criminalidade aumentando a sensação de 

segurança da população ao promover a integração do sistema de 

segurança municipal junto aos órgãos de segurança federal e 

estadual; 

• Valorizar e otimizar a operação da Guarda Municipal e da Defesa 

Civil, a partir do engajamento da população nos assuntos de 

segurança pública, mapeando e setorizando as áreas críticas e 

criando sistemas de inteligência no combate à criminalidade com a 

integração da comunicação na área de segurança pública. 

  

Ações para atingir os objetivos do Plano de Segurança Pública de São Caetano 

do Sul: 

 

• Realizar parcerias pontuais com a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo e Ministério da Justiça. 

• Apresentação de Projeto de Lei do Plano de Carreira da Guarda 

Municipal quanto ao melhor preparo operacional da corporação. 

• Criar grupo de estudo destinado à implementação do ciclo 

completo de Polícia para a Guarda Municipal, obedecendo à 

legislação em vigor. 

• Reestruturar o modelo das rondas policiais de forma a ampliar a 

sua eficácia. 

• Promover estudos de melhoria da iluminação pública para inibir 

a criminalidade. 
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ESPORTE & LAZER 

 

1) Implementar uma escola de games baseado no projeto “SÃO CAETANO 

GAMES – GAMESCHOOL”, destinado a estudantes a partir de 10 anos com 

cursos profissionalizantes para área de games e de designer digital, visando a 

formação de “e-atletas”, programadores profissionais, youtubers, streamers. 

Entre os objetivos estão: 

 

• Promover a inclusão digital, o conhecimento ao universo gamer 

e a transformação sociocultural 

• Evitar a evasão escolar, engajando o aluno em atividades de seu 

interesse, e ampliando a sua performance escolar. 

 

2) Retomar o incentivo, parcerias e patrocínio para os atletas sulsancaetanenses 

com forte articulação com a iniciativa privada, governos e instituições nacionais 

e internacionais, voltados ao oferecimento de bolsas de ensino, conforme a Lei 

de Incentivo ao Esporte. 

 

3) Melhorar os equipamentos de prática desportiva nos espaços públicos, 

fomentando a inclusão das pessoas com deficiência 

  

4) Retomar os torneios estudantis interclasses e interescolas, com o intuito de 

integração entre os participantes e a seleção de atletas que futuramente poderão 

levar o nome de nossa cidade para outras fronteiras. 
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MEIO AMBIENTE 

 

A cidade precisa ser concebida de forma integrada, conectando os serviços de 

água, esgoto, resíduos sólidos, combate às enchentes, arborização e conforto 

ambiental em uma só direção. Dentre os caminhos, propõe-se: 

 

• Política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na 

educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde 

individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de redução, 

reutilização, reciclagem, aprofundando as práticas de separação e 

coleta seletiva com o apoio das cooperativas e associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis cadastradas, assim 

como possível reaproveitamento energético; 

• Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, no 

seu caráter deliberativo e consultivo, quanto as políticas públicas 

executadas em SCS; 

• Aprimoramento da política municipal de fiscalização, controle  e 

combate às fontes poluidoras e desperdícios;  

• Política de incentivo à implementação de fontes alternativas de 

energia renovável; 

• Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas 

áreas mais desprovidas, para melhoria da qualidade do ar e conforto 

ambiental, bem como servir de medida preventiva às enchentes; 

• Reavaliar os procedimentos na administração municipal visando 

eliminar desperdícios em todos os setores e servindo de exemplo na 

redução de consumo e reaproveitamento de materiais; 

• Fomentar parcerias com instituições de ensino e representantes 

da sociedade civil organizada, de modo a aprimorar a rede de 

atendimento, acolhimento e tratamento de animais domésticos, e 

controle e prevenção de zoonoses. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Olhar para os mais necessitados e aqueles em situação de vulnerabilidade 

econômica, física e psicossocial com ações humanizadas que permitam: 

 

• Ajudar a erradicar a pobreza absoluta em São Caetano do Sul, 

a partir do estímulo à geração de emprego, de políticas de 

transferência e complementação de renda e aumento da 

escolaridade; 

• Assistência psicológica e acolhimento adequado àqueles que 

forem vítima de violência física ou moral, independentemente de 

gênero ou idade; 

• Fazer gestões junto às Secretarias e demais autoridades 

competentes a fim de ampliar possibilidades de acomodação e 

recolocação profissional aos mais desassistidos; 

• Atuar de forma eficiente para garantir as premissas 

estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

identificando e dando o devido encaminhando às famílias com 

crianças sob medida de proteção em razão de violação de direitos no 

âmbito familiar e ao trabalho infantil; 

• Fazer convênios com unidades de reabilitação para jovens em 

situação de dependência química, garantindo sua ressocialização; 

• Dar melhor qualificação aos agentes especializados, sempre 

com o intuito de melhoria do sistema de gestão no atendimento aos 

mais necessitados; 

• Estabelecer novos padrões de relação institucional entre os 

governo municipal, estadual e federal, bem como entidades não 

governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do 

papel do estado e a constituição da rede de proteção sócio 

assistencial e médica; 

• Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e contínua 

avaliação da política pública de assistência social. 
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• Garantir o acolhimento das vítimas de violência doméstica em 

locais preservem o anonimato até que seja encontrada uma solução 

definitiva pela Justiça. 

• Otimizar o serviço de atendimento nos abrigos à população de 

rua, permitindo uma reinserção como indivíduo na sociedade; 

• Estimular estabelecimentos comerciais em aderirem a bancos 

de alimentos, em parceria com o Poder Público, a fim de evitar 

desperdícios, garantindo o acesso aos vulneráveis, desde que 

atendam os critérios determinadas na Lei Federal n.º 14.016/2020 e 

regulamentações posteriores. 

 

·  
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TERCEIRA IDADE 

 

 

1) Readequar os espaços físicos e virtuais de convivência da Terceira Idade, na 

perspectiva de uma rede referenciada de saúde especializada a esse público; 

 

2) Articular as políticas municipais na área da educação, saúde, assistência 

social, cultural, esporte e lazer para atendimento especializado aos idosos; 

 

3) Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de 

violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua; 

 

4) Garantir a Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo. 

 

 5) Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material 

e imaterial das culturas que contribuíram para a formação da identidade cultural 

da cidade. 

 

6) Promover e incentivar a participação da população idosa nos eventos 

oferecidos, assim como em bibliotecas, serviços de turismos e parques. 
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

1) Ampliação estrutural e organizacional da Secretaria Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (SEDEF); 

 

2) Ampliação do programa de transporte municipal para pessoas com 

deficiência; 

 

3) Fomento a educação especial em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação (SEEDUC); 

 

4) Fomento ao programa de esporte adaptado junto à Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude (SELJ); 

 

5) Fomento a programas de empregabilidade às pessoas com deficiência em 

parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, 

Turismo, Tecnologia e Inovação (SEDETI). 

 

6) Fomento das políticas públicas de inclusão em todas as suas dimensões 

(acessibilidade arquitetônica, laboral, programática, metodológica, atitudinal, 

comunicacional, educacional, cultural e de lazer);  

 

 


