


Candidata Ficha 
Limpa e preparada 

para ser prefeita
Rosângela Santos, a nossa candidata 
à prefeita, está preparada para 
comandar o governo municipal. Uma 
Mulher de coragem e FICHA LIMPA, 
que vai renovar completamente 
e melhorar, substancialmente, 
a administração municipal. Ela 
vai COMBATER E ELIMINAR A 
CORRUPÇÃO e governar com 
honestidade, competência e eficiência, 
executando todas as propostas desse 
Programa de Governo. Para levar 
Embu das Artes e sua população, a 
vivenciar um novo e virtuoso ciclo de 
desenvolvimento econômico e social. 
Com garantia de direitos e inclusão 
social, geração de emprego e renda e 
criação de novas oportunidades. 



Uma trajetória dedicada as lutas sociais 
e a defesa dos direitos da população

Rosângela Santos nasceu na 
Bahia, na cidade de Crisópolis 
e chegou no município de 
Embu das Artes aos 05 anos 
de idade e foi morar no Jardim 
Valo Verde.

Firmou parceria com Associação 
Múltipla Escolha do Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, 
com atividades culturais e 
alfabetização para crianças e 
adolescentes.

 Lidera o movimento vitorioso, 
contra a implantação da taxa 
do lixo e o aumento abusivo 
do IPTU, 

Liderando o movimento de 
habitação, conquista a entrega 
de 140 casas do Condomínio 
Residencial Casa Branca

 Organiza a luta o contra o 
aumento abusivo da tarifa do 
transporte público, 

Destaca-se atuando no 
movimento estudantil.

Idealizou e fundou a Associação 
Comitiva Esperança, onde desen-
volveu cursinho pré vestibular 
para jovens, encaminhando mais 
de 600 para universidade. Fo-
mentou arte e cultura através de 
oficinas e desenvolveu atividades 
para a terceira idade.

Votou e lutou contra a redução 
do salário, das Professoras 
de Desenvolvimento Infantil 
- PDIs, proposto pelo governo 
municipal

Firmou parceria com 
Associação Amigos Jardim 
dos Moraes, no projeto sócio 
educativo, atendendo mais 
de 120 crianças.

Destaca-se como vereadora, 
fiscalizando o executivo, 
denunciando e combatendo 
a corrupção  e propondo leis 
a favor da população

Entra no movimento de 
moradia, se destacando como 
liderança e participando de 
várias conferências na região.

Criou o projeto “os meninos do 
Ressaca”, com oportunidades 
de lazer e esportes; 

Apresentou mais de 40 
Projetos de Lei voltados para 
o bem estar e desenvolvimento 
da população de Embu das 
Artes.

Assessora o Sindicato dos 
Químicos, contribuindo na 
organização da categoria na 
região e na luta por salários 
mais dignos. 

Eleita a vereadora mais votada 
de Embu das Artes

É eleita delegada do Orçamento 
Participativo.

Firmou parceria com o projeto 
esportivo “Viver Valo Verde” 
criando opções de prática de 
esportes e lazer e promovendo o 
desenvolvimento e proteção ao 
adolescente, jovens e adultos. 

Apresentou mais de 10 
Projetos de Lei, para enfrentar 
a Pandemia de  Coronavírus, 
apoiando desempregados, 
famílias carentes, artistas e 
comerciantes

Organizou a luta por moradia 
no projeto Residencial Casa 
Branca, se destacando como a 
principal liderança na busca da 
casa própria para 140 famílias.

Firmou parceria com a 
Associação Amiga do Jardim 
Vazame e Criou o Programa 
de saúde preventiva às 
famílias. 
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Vamos juntos renovar e  
melhorar Embu das Artes

Na condição de candidata a prefeita, pela Coligação Coragem para Renovar 
Embu das Artes, apresento a todos os moradores da cidade o meu Programa 
de Governo, para renovar, qualificar e melhorar a administração municipal, de 
2021 a 2024.

Nosso Programa de Governo foi elaborado de maneira democrática e 
participativa. Por mais de 200 dias, ouvimos e debatemos as sugestões e 
contribuições dos moradores de todos os bairros, de lideranças populares 
e religiosas, sindicatos e associações da sociedade civil, e profissionais das 
áreas da administração municipal, técnicos e especialistas em gestão pública. 
Também criamos uma plataforma digital para receber sugestões da população. 

Como resultado, apresentamos aos eleitores o melhor programa de governo 
da história da cidade, com mais de 600 propostas para todas as áreas 
administrativas, divididas em cinco grandes diretrizes gerais, que orientam o 
modo como vamos governar: com ética, democracia e eficiência. Para resolver 
os problemas da cidade e iniciar um novo ciclo de desenvolvimento econômico 
sustentável, com inclusão social.   

Eleita prefeita, vou trabalhar intensamente para implementar as propostas 
que aqui estão apresentadas. Combatendo e eliminando a corrupção na 
prefeitura, garantindo a participação da população na gestão pública e 
melhorando a qualidade de vida da população.

Com coragem para renovar, vamos juntos construir uma Embu das Artes melhor, 
com mais qualidade de vida para sua população. Votar no 13 para Prefeita, é 
garantir vez e voz à população de Embu das Artes, para pegar nas mãos o nosso 
presente e tecer um futuro bem melhor para nossa cidade e seu povo. 

Rosângela Santos
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A cidade de Embu das Artes 
experimentou, nos últimos quatro anos 
do atual prefeito, um retrocesso em 
seu progresso. E pior, viu sua imagem 
ser manchada por supostas denúncias 
de desvios, crimes e corrupção na 
administração municipal. Chegou a 
hora de dar um basta nessa lamentável 
situação. 

Como prefeita, Rosangela Santos 
vai renovar e reestruturar a gestão 
pública, combater e eliminar a 
corrupção, ampliar e qualificar os 
serviços prestados pela prefeitura 
e melhorar a qualidade de vida dos 
moradores de todos os bairros da 
cidade.

Para governar a nossa cidade, com ética 
e transparência na gestão pública, com 
desenvolvimento econômico, inclusão 
social e melhoria da qualidade de vida 
de nossa população, apresentamos 
as propostas e as Diretrizes Gerais do 
Programa de Governo de Rosângela 
Santos: Gestão democrática, 
ética e transparente, Garantia 
de direitos e inclusão social, 
Desenvolvimento econômico 
sustentável, Desenvolvimento 
urbano e habitacional, 
Modernização, inovação e 
eficiência administrativa.

DIRETRIZES 
GERAIS E 
PROPOSTAS 
DO PROGRAMA 
DE GOVERNO 
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1. GESTÃO DEMOCRÁTICA, ÉTICA E TRANSPARENTE

2. GARANTIA DE DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL 

SAÚDE

1. Combater e eliminar a corrupção na prefeitura, fazendo 
uma completa Auditoria nas contas da administração municipal e 
reavaliando todos os contratos;

2. Aplicar a Lei da Ficha limpa, na contratação de funcionários públicos 
e empresas prestadoras de serviços; 

3. Retomar o Orçamento Participativo, para garantir a participação 
dos moradores nas decisões da gestão pública; 

4. Apoio e fortalecimento de todos os Conselhos Populares da 
administração, para que a população seja ouvida e ajude a governar;

5. Reestruturar e fortalecer a Ouvidoria da prefeitura; 

6. Criar um serviço de 0800, integrado a rede de internet, para 
solicitação de serviços e obras;

7. Garantir o fornecimento, gratuito do serviço de banda larga;

8. Disponibilizar aos moradores, aplicativos que facilitem o acesso e 
melhorem os serviços públicos;

9. Criar Centros de Inclusão Digital, para reduzir a desigualdade social 
no acesso e uso da internet, 

1. Construir um Hospital Geral em Embu das Artes, para atender a 
grande demanda de nossa população;

2 . Construir duas Policlínicas Públicas, disponibilizando aos 
moradores o acesso a consultas e exames com médicos especialistas, nas 
principais áreas da medicina;

3. Planejar a logística, para garantir a Vacina contra o 
Coronavirus a todos os moradores, nos primeiros meses de 2021; 

4. Construir novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e qualificar 

a gestão administrativa e técnica, para que prestem mais e melhores 
serviços públicos;

5. Ampliar e agilizar a distribuição gratuita de remédios e vacinas 
nas UBS e fornecer remédio e medicação em casa, para doentes 
impossibilitados de se locomover;

6. Ampliar e fortalecer o Programa de Saúde da Família (PSF);

7. Contratar mais médicos, enfermeiros, técnicos e profissionais 
de saúde, para prestar serviços nas UBS, PSF, UPA, Pronto Socorro e 
Maternidade, e fortalecer as ações de saúde mental;

8. Implementar o prontuário médico eletrônico de todos os 
moradores de Embu das Artes, agilizando o atendimento;

9. Agilizar a realização e entrega dos exames médicos, 
viabilizando um laboratório de análises clínicas especializado;

10. Implementar amplo e humanizado Programa da Saúde da 
Mulher;

11. Reestruturar o SAMU e ampliar a frota de ambulâncias da 
cidade;

12. Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, os Conselhos 
Gestores das UBS e outros conselhos da área, para garantir a 
participação popular na definição da política de saúde; 

13. Implementar amplo programa para atendimento médico 
odontológico e oftalmológico;
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EDUCAÇÃO

MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES PÚBLICO

1. Romper, imediatamente, com a terceirização e precarização 
da merenda escolar, para oferecer aos nossos alunos uma merenda 
saudável, eliminar a corrupção e economizar recursos públicos;

2. Trazer para Embu das Artes a Universidade Federal, uma FATEC 
e uma nova ETEC, para oferecer aos moradores uma educação superior 
e tecnológica pública, e de qualidade;

3. Ampliar as vagas na educação infantil e nas creches, e garantir 
a entrega de qualificado material escolar e uniformes, a todos os 
alunos da rede de educação municipal;

4.  Estruturar e disponibilizar para os jovens de Embu das Artes, o 
Cursinho Popular, preparatório para o ingresso na faculdade ou escola 
técnica; 

5. Reestruturar e avançar no enfrentamento do analfabetismo e na 
elevação da escolaridade, entre os adultos acima de 15 anos; 

6. Valorização dos professores e funcionários da educação 
municipal, garantindo melhores salários e condições de trabalho, revisar 
planos de carreira e criar o Centro de Formação permanente; 

7. Fazer a revisão do Plano Municipal de Educação;

8. Fortalecer o Conselho Municipal de Educação e os conselhos da 
área, garantindo a participação da população na melhoria do ensino 
público na cidade; 

9. Reformar e ampliar as escolas municipais e construir novas 
escolas, no modelo de Centro de Educação Integrada;

1. Redução progressiva da tarifa do ônibus municipal e Tarifa Zero 
para todos os estudantes da cidade;  

2. Integração do Bilhete Eletrônico Municipal ao sistema 
metropolitano de transportes de ônibus, metrô e trem; 

3. Criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes, 
para investimentos na área; 

10. Reestruturar e qualificar as bibliotecas e viabilizar a 
informatização das escolas municipais;

11. Implementar amplo programa de educação ambiental e 
retomar o projeto “ Embu na Onda do Mar “, para desenvolver a 
consciência contra o aquecimento global;

12. Fazer um plano de recuperação para todas as modalidades 
de ensino, para reestabelecer a totalidade curricular no período pós-
pandemia;

13. Revisão dos contratos do transporte escolar, visando melhoria na 
prestação desse serviço; 

4. Fazer AUDITORIA nos contratos dos serviços de transporte 
coletivo de passageiros e dos equipamentos eletrônicos de 
fiscalização viária, para combater a corrupção e reduzir os custos;

5. Reforma, ampliação, melhorias e construção de novos 
terminais e pontos de ônibus;

6. Criar novas linhas, ampliando e melhorando o serviço e implementar 
um aplicativo para divulgar os itinerários e os horários dos ônibus 
da cidade;

7. Construção de ciclovias, apoiando o uso da bicicleta como um meio 
de transporte para o trabalho, esporte e lazer;

8. Construção e adequação das calçadas, para garantir uma segura 
mobilidade a cadeirantes, pessoas com deficiência, idosos e crianças;
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SEGURANÇA 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

1. Reestruturar e qualificar a Secretaria Municipal de Segurança, para 
melhorar as ações desenvolvidas; 

2. Contratar mais Guardas e ampliar a estrutura, para viabilizar a 
melhoria dos serviços de segurança prestados pela Guarda Civil Municipal. GCM;

3. Reestruturar a base da GCM na região central e operar com postos 
avançados e bases móveis;

4. Garantir a segurança das escolas e de nossos alunos, com a 
ampliação e melhoria dos trabalhos da Ronda Escolar;

5. Ampliar e fortalecer o Conselho Municipal de Segurança, para 
que os moradores participem da gestão;

6. Ampliar e reorganizar o serviço de segurança, monitoramento e 
vigilância por câmeras de vídeo, nas ruas da cidade;

7. Criar um Gabinete de Segurança para estruturar e fortalecer a 
parceria entre as Polícias Militar e Civil e a Guarda Civil Municipal;

8. Fortalecer programas de proteção às mulheres, em situação de risco 
e exposição à violência, com a expansão das ações da Guardiã Maria da 
Penha, do Centro de Referência da Mulher e da Delegacia da Mulher 24 
horas e eletrônica;

 

1. Ampliação e reestruturação dos CRAS, para melhor acolher e 
garantir os direitos sociais;

2. Implementar o programa Renda Básica da Cidadania municipal, 
garantindo uma renda mensal às famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social;

3. Revisão e ampliação do programa Bolsa Família, incluindo novas 
famílias da cidade no programa;

4. Apoio e parceria com o Conselho Tutelar e órgãos da justiça, para 
cumprimento e implementação plena na cidade do Estatuto da Criança e 
do Adolescente;

5. Implantar um Restaurante Popular na região do Santa Tereza/
Santo Eduardo, garantindo alimentação saudável à preço de custo; 

6. Reestruturar e revitalizar o Banco de Alimentos, visando 
fortalecer as políticas de segurança alimentar e erradicar a fome e a 
miséria na cidade;

7. Promover políticas, programas e ações que combatem todo 
tipo de preconceito, violência, racismo e discriminação; 

8. Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social; dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; da Pessoa com Deficiência e os 
Conselhos Tutelares;

9. Criar a Coordenadoria e o Conselho Municipal LGBTQI+, para 
proteção e apoio a esse grupo social;

10. CRIAR O PROJETO MÃES COM CARINHO, para acolher gestantes 
em condições de vulnerabilidade;
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ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A TERCEIRA IDADE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. PCD 

CULTURA 

1. Garantir o médico geriatra e especialista em idosos, nas principais 
UBS da cidade;

2. Implantar Centros de Acolhimento e Convivência dos Idoso;

3. Implementar programa de atendimento domiciliar e proteção 
social e médica, para idosos;

4. Ampliar as atividades culturais e de lazer e os cursos para os idosos;

5. Organizar os Jogos da Terceira Idade;

6. Estimular e garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso; 

1. Desenvolver ações e programas que garantam a inclusão social, 
a valorização e a promoção da pessoa com deficiência; 

2. Fortalecer as ações do Centro de Referência da Pessoa com 
Deficiência e qualificar o Centro de Convivência;

3. Firmar parceria com os Centros de Reabilitação da AACD e APAE, 
para implantar na cidade uma unidade dessas entidades;

4. Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência; 

5. Criar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, para coordenar 
os programas do setor;

1. Criar a Escola Municipal de Artes, para estimular a formação de 
novos (as) artesões e artistas;

2. Retomar o projeto dos Núcleos de cultura, possibilitando o acesso 
às artes em toda a cidade;

3. Garantir a manutenção, ampliar e qualificar o uso dos Centros 
Culturais da cidade;

4. Reformar, estruturar e informatizar as Bibliotecas Municipais e 
criar um programa de incentivo à leitura; 

5. Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, garantindo a 
participação dos artistas locais na definição da política cultural da cidade; 

6. Organizar Festivais culturais, 

7. Incentivar e investir no desenvolvimento das artes visuais; 

8. Ampliar, diversificar e qualificar os cursos gratuitos de artes e cultura; 

9. Implementar o programa Arte da Periferia;
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ESPORTE E LAZER 

MULHERES: PROTEÇÃO, APOIO E PROMOÇÃO

1. Criar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, 
para garantir a participação da sociedade na gestão 
das ações e programas da área; 

2. Reestruturar a gestão e fortalecer o Fundo 
Municipal de esportes; 

3. Reorganizar e ampliar as “Olimpíadas Escolares”;

4. Construção de novos centros e quadras espor-
tivas, nas regiões e bairros mais populosos;

5. Reestruturar e fortalecer o campeonato muni-
cipal de futebol e organizar campeonatos de outras 
modalidades esportivas;

6. Reformar e ampliar as Academias em praças 
e locais públicos;

7. Estimular e organizar a realização das Cami-
nhadas e Corridas municipais; 

8. Construir novas pistas de Skates;

1.  Criar o Centro de Especialidades da Saúde da Mulher;

2. Criar e divulgar o serviço “SOS Mulher” como um canal direto para 
atender, acolher e ajudar às mulheres expostas a situações de risco ou violência; 

COMBATE AO RACISMO E AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA

1. Criar e fortalecer as atividades 
da Coordenadoria de Promoção da 
Igualdade Racial;

2. Criar um programa de 
educação para o estudo da 
história e contribuição cultural dos 
negros, na formação do Brasil e de 
Embu das Artes;

3. Programa de combate ao racismo 
e a discriminação da população 

negra na abordagem policial;

4. Desenvolver uma política de 
cotas municipais para negros, nos 
programas da prefeitura;

5. Ações de enfrentamento e 
combate à intolerância religiosa;

6. Promoção das atividades e 
manifestações da cultura negra e 
criar a casa do Hip Hop;

3. Criar e estruturar a “CASA DA MULHER” para acolher, amparar e 
dar apoio às mulheres em situação de risco de vida; 

4. Criar uma rede municipal de assistência e promoção das 
mulheres, integrando os serviços e programas das diversas secretarias;  

5. Reestruturar, fortalecer e ampliar as ações do Centro de 
Referência da Mulher;

6. Promover a formação continuada dos funcionários públicos, 
conscientizando-os sobre os direitos das mulheres;

7. Reformar e ampliar a Maternidade, para garantir melhores serviços 
e a realização de partos humanizados; 

8. Criar a Procuradoria Especial da Mulher, oferecendo suporte 
jurídico as mulheres;
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 CONSELHOS MUNICIPAIS 

 PROTEÇÃO ANIMAL 

1 . Apoio ao funcionamento dos conselhos populares, em todas as 
áreas da administração pública;

2. Criar a Coordenadoria dos Conselhos, para organizar e apoiar às 
atividades de cada conselho;

3. Criar a Casa dos Conselhos, como um espaço para as reuniões dos 
Conselhos e apoio às suas atividades; 

1. Criar o Conselho de Proteção Animal, para que a sociedade participe 
dos debates e decisões da área;

2. Viabilizar um Hospital Veterinário na cidade;

3. Reestruturar e fortalecer o Centro Municipal de Zoonose;

4. Firmar convênios para a realização de castração de animais e 
criar o Castramóvel;

5. Ampliar a ação de conscientização sobre a importância de cuidar 
e vacinar os animais domésticos;

 JUVENTUDE 

1. Criar a Coordenadoria da Juventude, para fazer a gestão dos 
programas voltados para melhorar a qualidade de vida dos jovens; 

2. Implementar amplo programa de cursos de capacitação e 
formação técnica e profissional para os jovens,  

3. Ampliar e qualificar os programas de geração de emprego e 
renda, voltados para os jovens, como o Programa Primeiro Emprego;

4. Ampliar e qualificar os convênios com empresas da cidade, para 
fortalecer o programa Jovem Aprendiz, 

5. Estruturar um programa municipal de incentivo a criação de 
vagas de estágios profissionalizantes, para os jovens da cidade;

6. Ampliar e qualificar a ação dos Centros de Referência da 
Juventude;

7. Promover campanhas educativas, de prevenção e orientação aos 
jovens sobre: DSTs, HIV e outras doenças, e de prevenção e combate ao 
uso de drogas;

8. Criar campanhas de orientação, conscientização e combate ao 
abuso sexual e estupro;

 9. Criar o Conselho Municipal da Juventude garantindo a participação 
dos jovens na gestão pública;
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 TURISMO 

1. Criar incentivos fiscais, tributários e de gestão, para atrair novas e 
modernas empresas e negócios para a cidade;

2. Revitalizar e ampliar o projeto de incubadora de cooperativas, 
investindo em novos ramos profissionais;

3. Reestruturar, descentralizar, ampliar e qualificar os serviços dos 
Postos de Atendimento ao Trabalhador e desempregados;

4. Reestruturar e fortalecer o Banco do Povo Municipal, criando 
novas linhas de crédito para que as micro e pequenos empresas;

5. Reestruturar a organização e ampliar o número de contratados 
nas Frentes de Trabalho;

6. Criar programa de apoio ao desenvolvimento de trabalhos 
domiciliares, como fonte de geração de renda;

3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

1. Implementar um plano para impulsionar o desenvolvimento 
econômico local, para fazer crescer e fortalecer a indústria, o comércio 
e os serviços da cidade;

2. Articular o desenvolvimento local ao regional;

3. Avançar nas ações e programas de apoio ao turismo e cultura local;

4. Organizar e desenvolver novos polos de desenvolvimento 
econômico local;

5. Potencializar economicamente a vocação cultural da cidade;

6. Articular o desenvolvimento econômico local à preservação e 
valorização do patrimônio ambiental da cidade;

7. Organizar programas para estimular empreendimentos nas áreas 
da economia criativa e solidária;

8. Firmar convênios com faculdades de turismo, para criar um 
programa de estágio profissional para nossos jovens;

10. Criar um Portal digital para fomentar e estimular o comércio e 
novos negócios pela internet;

11. Criar Centros de Comércio Popular nos bairros mais populosos;

1. Potencializar o Turismo Cultural como elemento vocacional da cidade;

2. Incentivar o turismo ambiental como forma de gerar emprego e 
preservar as riquezas naturais da cidade; 

3. Adequar e dar eficiência aos recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento do Turismo;

4. Implantar no Parque da Várzea, um Centro de Exposições e eventos 
Culturais e Turísticos;

5. Parceria e incentivo para o desenvolvimento e ampliação da rede 
hoteleira e de pousadas na cidade; 

6. Estruturar bolsões de estacionamento para melhor acomodar os 
veículos dos turistas;

7. Firmar parcerias com o setor privado, para incentivar novos 
empreendimentos ligados ao turismo local;
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4. DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

 MEIO AMBIENTE 

OBRAS E ZELADORIA URBANA

1. Instalar na cidade a Usina de Reciclagem e tratamento de resíduos sólidos;

2. Ampliar e qualificar o programa de Coleta Seletiva dos resíduos 
sólidos nas residências;

3. Apoiar e ampliar as ações das Cooperativas de Reciclagem; 

4. Estruturar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, para adequar 
o saneamento básico, o aterro sanitário e o descarte de resíduos sólido;

5. Implantar Eco Pontos, nas regiões da cidade, para coleta e 
reciclagem de materiais; 

6. Criação do IPTU verde e outros incentivos fiscais, para os moradores 
e empresas que fazem a proteção e ambiental em suas propriedades;

7. Fortalecer as ações do Conselho Municipal de meio ambiente, 
garantindo a participação popular;

1. Criar a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (EMDU), 
para garantir qualidade no planejamento e eficiência na gestão dos pro-
gramas de desenvolvimento urbano e habitacional da cidade;

2. Revisão, adequação e qualificação do Plano Diretor da cidade;

3. Reestruturar e aprimorar os programas habitacionais da prefei-
tura, viabilizando a construção de moradias populares, para as famílias 
carentes do município; 

4. Desenvolver amplo programa de regularização fundiária, garan-
tindo a escritura para todos os moradores;

1. Reestruturar a Defesa Civil, qualificando e ampliando o seu corpo 
técnico e operacional;

2.  Estruturar amplo plano de recapeamentos das avenidas e ruas 
da cidade, com asfalto de qualidade;

3. Criar o Programa Embu Mais Bonita, melhorando as condições de 
infra-estrutura e ambientação urbana;

4. Reestruturar e aprimorar as ações do departamento de 
manutenção e jardinagem;

5. Implantar programa de obras de contenção de encostas e deslizamen-
tos e reurbanização de áreas em situação habitacional precária ou de risco;

6. Reestruturar e qualificar as ações do Departamento de fiscaliza-
ção e operação do trânsito;

8. Combate ao desmatamento ilegal e aos aterros irregulares;

9. Retomar o projeto e implantar o Parque da Várzea, e o Parque da 
Mata do Santa Tereza;

10. Desenvolver medidas de combate à poluição e ao aquecimento global; 

11. Implementar amplo e permanente programa de arborização urbana;

5. Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habita-
ção, viabilizando os recursos financeiros para a área; 

6. Investir no saneamento básico, com a implementação de um 
completo e efetivo plano municipal de saneamento;

7. Apoiar os projetos habitacionais desenvolvidos por entidades 
organizadas e movimentos sociais;

8. Rever, de forma participativa, o Plano Municipal de Habitação 
e Regularização Fundiária;

7 . Ampliar a parceria e apoiar as ações do Corpo de Bombeiros da cidade 

8. Ampliar a fiscalização e o combate ao descarte ilegal de entulhos 

9. Estruturar equipes permanentes de tapa buraco e manutenção de 
ruas da cidade e para poda e retirada de árvores caídas;
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 FUNCIONALISMO MUNICIPAL 

 GESTÃO FINANCEIRA 

1. Fazer uma reforma administrativa, reduzindo a quantidade e 
reestruturando as secretarias;

2. Informatizar e aprimorar as Tecnologias da Informação e 
internet nas secretarias;

3. Revisão de todos os contratos da prefeitura, para melhorar os 
serviços prestados e reduzir gastos;

4. Revisão e adequação de todos os convênios firmados pela 
prefeitura; 

5. Firmar parcerias, contratos e acordos internacionais;

6. Ampliar as parcerias com o setor privado;

7. Revitalizar e reorganizar o Paço Municipal e as Praças de 
atendimento ao público, para prestarem serviços com mais conforto, 
qualidade, eficiência e rapidez; 

8. Implantar um sistema de controle total da frota, otimizando e 
evitando o uso inadequado dos bens públicos;

5. MODERNIZAÇÃO, INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. Revisão e melhoria de todos os 
planos de carreira, cargos e salários dos 
funcionários municipais;

2. Implementar amplo e continuado 
programa de formação e capacitação dos 
funcionários da prefeitura;

3. Fornecimento dos EPIs necessários, 
para garantir a adequada proteção do servidor 
municipal;

4. Melhoria salarial, das condições de 
trabalho e dos benefícios;

5. Diálogo permanente e democrático 
com os servidores municipais;

6. Recadastrar e eliminar funcionários 
fantasmas;

1. Revisão e renegociação de todas as 
dívidas e precatórios da prefeitura, para 
reduzir os valores e os juros;

2. Implementar um amplo plano de 
redução de gastos administrativos e 
operacionais;

3. Implementar um plano de aumento 
da receita municipal;

4. Revitalizar o IPTU premiado, estimulando 
o pagamento e reduzindo a inadimplência 

5. Implantar o Programa “Empresa 

Fácil”, disponibilizando um cadastro 
on-line, para todas as necessidades do 
empreendedor;

6. Sempre que possível, realizar as 
compras da prefeitura no comércio, 
serviços e indústria da cidade;
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