Administração Municipal Sorocaba SP
Gestão 2017 – 2020

PLANO DE GOVERNO

REF.: 17/11/2017

Áreas de trabalho:
1.

Abastecimento e Nutrição (SEABAN)

2.

Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ)

3.

Cidadania e Participação Popular (SECID)

4.

Comunicação e Eventos (SECOM)

5.

Conservação, Serviços e Obras (SERPO)

6.

Cultura e Turismo (SECULTUR)

7.

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDETER)

8.

Educação (SEDU)

9.

Esportes e Lazer (SEMES)

10. Fazenda (SEFAZ)
11. Fundo Social de Solidariedade (FSS)
12. Gabinete Central (SGC)
13. Gabinete do Prefeito (GP)
14. Gabinete da Vice-prefeita (GVP)
15. Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB)
16. Igualdade e Assistência Social (SIAS)
17. Licitações e Contratos (SELC)
18. Meio-ambiente, Parques e Jardins (SEMA)
19. Mobilidade e Acessibilidade (SEMOB)
20. Parque Tecnológico (EMPTS)
21. Planejamento e Projetos (SEPLAN)
22. Promotoria Econômica (PEC)
23. Recursos Hídricos (SEHIDRO)
24. Recursos Humanos (SERH)
25. Relações Institucionais e Metropolitanas (SERIM)
26. Saúde (SES)
27. Segurança e Defesa Civil (SESDEC)

1. Abastecimento e Nutrição

1.1 Articular com o Governo federal, a municipalização do
CEAGESP;
1.2 Revitalizar o Mercado Distrital, para que seja
especializado em Agricultura Familiar e Orgânicos;
1.3 Criar o “Armazém da Solidariedade”, local onde
famílias de baixa renda, previamente cadastradas,
poderão comprar gêneros da cesta básica, por preços
extremamente reduzidos;
1.4 Articular com o Governo estadual a implantação de um
2º Restaurante Bom Prato, agora na região norte da
cidade;
1.5 Desenvolver projeto de Culinária Alternativa, para
melhor aproveitamento dos alimentos;
1.6 Conceder o Mercado Municipal à Associação de
Mercadores;
1.7 Garantir merenda de qualidade para todos os alunos.

2. Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

2.1 Cuidar do contencioso junto ao Poder Judiciário,
defendendo as posições e interpretações políticoadministrativas do Governo municipal;
2.2 Elaborar pareceres e orientar os procedimentos de
todos os setores do Governo sempre que solicitados pelas
outras Áreas de Trabalho;
2.3 Manter atualizadas as relações
pertencentes ao Governo municipal;

dos

imóveis

2.4 Criar uma “Câmara de Conciliação e Arbitragem” para
atuar em litígios envolvendo o Governo municipal com
pessoas físicas e jurídicas.

3. Cidadania e Participação Popular

3.1 Criar o “Palácio da Cidadania” para reuniões dos
Conselhos Municipais, audiências públicas e debates
populares;
3.2 Encaminhar as políticas públicas propostas pelos
Conselhos Municipais, para as Áreas de Trabalho em tela;
3.3 Implantar um programa municipal de “Orçamento
Participativo”;
3.4 Descentralizar cada vez mais o Governo municipal,
utilizando as Casas do Cidadão;
3.5 Fomentar a criação e o funcionamento de Associações
de Moradores de bairros;
3.6 Viabilizar convênios e parcerias com as entidades de
bairro para a execução de pequenos serviços e obras
comunitárias;
3.7 Implantar, nas Casas do Cidadão, um balcão de
atendimento para ouvir, orientar e encaminhar as
demandas gerais da população.

4. Comunicação e Eventos

4.1 Divulgar, através dos meios de comunicação, todas
as ações do Governo municipal, bem como as razões e
metas dessas ações;
4.2 Sair em defesa do Governo municipal, nos meios de
comunicação, com os argumentos cabíveis, sempre que
necessário;
4.3 Organizar e coordenar todos os eventos de iniciativa
do Governo municipal.

5. Conservação, Serviços e Obras
5.1 Retornar os contêineres de lixo a todos os bairros;
5.2 Manter a cidade limpa em todas as suas ruas,
avenidas, praças e parques;
5.3 Promover
campanhas
permanentes
de
conscientização, orientando para que as pessoas
“joguem o lixo no lixo” e não em lugares impróprios;
5.4 Reorganizar o serviço municipal de recolhimento de
objetos inservíveis, o “cata-treco”;
5.5 Implantar uma Usina de tratamento e disposição
final de Resíduos;
5.6 Expandir os serviços de coleta seletiva de lixo;
5.7 Promover a reforma e a limpeza do prédio do Paço,
com substituição de pisos, reposição dos “breeds”, etc.;
5.8 Reativar o programa municipal de asfaltamento de
vias, através da lei de contribuição de melhorias;
5.9 Implantar o SUATE – Serviço Urgente de
Atendimento Especial, para o atendimento de
emergências em próprios e serviços públicos;
5.10 Implantar o sistema de iluminação pública com
lâmpadas “led”;

5.11 Ampliar o contrato de coleta de lixo, de modo que
a operadora se obrigue a recolher todo o lixo, onde ele
estiver (não apenas nos contêineres).

6. Cultura e Turismo

6.1 Estimular através de incentivos às empresas da
cidade, o aporte de recursos financeiros para completar
as receitas necessárias às atividades culturais;
6.2 Apoiar a FUNDEC e fomentar a inclusão da
população dos bairros às atividades dela;
6.3 Apoiar através da LINC e de outros instrumentos, as
criações artísticas e literárias da comunidade;
6.4 Implantar a “Cidade da Cultura” nas antigas oficinas
da FEPASA, com centro de convenções, recinto de
festas, desfiles, teatro, oficina cultural, estacionamento
de veículos, etc.;
6.5 Transformar a Semana do Tropeiro num evento de
expressão nacional;
6.6 Desenvolver
projetos
fortalecimento da Família;
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6.7 Implantar o trem turístico de Sorocaba a Votorantim,
utilizando a Maria Fumaça 58
6.8 Estimular o aproveitamento turístico da região de
Brigadeiro Tobias e Inhaíba, aproveitando o eixo da
rodovia Raposo Tavares;

6.9 Criar e manter uma “Banda
apresentações em eventos públicos;

Marcial”

para

6.10 Retomar o “Festival de Pipas” no Paço, durante os
meses de Agosto;
6.11 Contratualizar a administração e utilização popular
do Casarão de Brigadeiro Tobias.

7. Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

7.1 Criar Incentivos às empresas, para que aumentem a
quantidade de vagas para estagiários, trainees e jovens
aprendizes;
7.2 Ampliar a UNITEM, oferecendo quantidade e
diversidade de cursos profissionalizantes e de
empreendedorismo aos jovens;
7.3 Revitalizar os “Sabe-Tudo”, para que eles realizem
projetos sociais em benefício do bairro, com a
participação dos jovens, idosos e de pessoas
desempregadas do próprio bairro;
7.4 Implantar, no Largo do Rosário, uma feira
permanente para comércio de artesanatos e camelôs;
7.5 Implantar um Centro de Negócios (“trade point”) à
exposição permanente de nossas empresas e à
promoção de negócios com o resto do mundo, via
internet e redes sociais;
7.6 Criar a empresa pública SORONEG – Sorocaba
Negócios, para estimular novas empresas e apoiar
empresas em geral;
7.7 Revitalizar e expandir a Feira da Barganha.

8. Educação
8.1 Aumentar o tempo de permanência dos alunos nas
escolas, desde a creche até o fim do Fundamental, para
9 horas diárias, com atividades esportivas, artísticas, de
informática e divertimentos;
8.2 Garantir vagas em creche para todas as crianças,
com preferência para as mães que trabalham fora;
8.3 Remunerar adequadamente todos os professores e
motivá-los para que a escola alcance os melhores
índices de ensino e aproveitamento dos alunos;
8.4 Implantar a disciplina “Ética, Solidariedade e
Cidadania” na grade curricular do ensino Fundamental
ciclo II;
8.5 Fomentar o Escotismo nas escolas municipais do
ensino Fundamental ciclo I;
8.6 Implantar Programa de Prevenção e Combate às
Drogas, nas escolas;
8.7 Estimular o canto dos hinos cívicos nas escolas,
pelos alunos;
8.8 Implantar uma unidade protótipo da “Escola do
Futuro”, com período integral e meritocracia (projeto
FUA);

8.9 Criar o “Voucher Educação”, subsídio financeiro
para alunos estudarem em escolas privadas;
8.10 Manter todas creches públicas funcionando
normalmente durante os 12 meses do ano;
8.11 Adaptar os prédios das antigas “Oficinas do Saber”
para que funcionem como creches contratualizadas.

9. Esportes e Lazer

9.1 Estimular a implantação do “Centro Olímpico” no
Recreativo Campestre;
9.2 Reformar e revitalizar todos os centros esportivos;
9.3 Criar a FUNDES – Fundação dos Esportes, para
atrair investimentos privados ao setor;
9.4 Apoiar o Esporte Clube São Bento, buscando
recursos financeiros entre as grandes empresas, para
sua sustentação;
9.5 Fomentar o futebol varzeano, na expansão desse
campeonato;
9.6 Estimular a retomada dos torneios esportivos entre
as escolas de Sorocaba;
9.7 Implantar o programa “Ginástica na Praça”, com
professores e estagiários de educação física, para
alongamentos, caminhadas e orientação de vida
saudável;
9.8 Conceder a manutenção do CIC – Centro de
Integração Comunitária, à iniciativa privada;
9.9 Conceder a manutenção da “Arena Sorocaba” à
iniciativa privada;

9.10 Ampliar o CIEL – Centro Inclusivo de Esportes e
Lazer, localizado na Vl. Santa Rita, para as pessoas
com deficiências;
9.11 Trazer eventos e personalidades ligadas aos
Esportes, como incentivo às práticas e vida saudável.

10 . Fazenda

10.1 Administrar todos os procedimentos financeiros,
fiscais e contábeis, segundo as melhores técnicas
legais;
10.2 Rever e racionalizar cada vez mais, as rotinas de
trabalho;
10.3 Incrementar os mecanismos de
informatizado integrado em todos os setores;

controle

10.4 Desenvolver procedimentos e processos capazes
diminuir despesas e aumentar receitas.

11. Fundo Social de Solidariedade

11.1 Planejar e realizar, em parceria com as Secretarias
municipais e com organizações sociais privadas,
eventos com proveitos filantrópico e assistencial;
11.2 Receber doações de terceiros e distribuí-las às
organizações filantrópicas e assistenciais;
11.3 Planejar e coordenar eventos de congraçamento
social do calendário institucional da cidade;
11.4 Organizar as festividades em homenagem aos
servidores municipais, nos dias 28 de Outubro, em
parceria com a SERH.

12 . Gabinete Central

12.1 Analisar previamente, rubricar e levar para o
prefeito, todos os documentos a serem assinados por
ele;
12.2 Receber, distribuir
e expedir
toda a
correspondência afeta aos gabinetes do prefeito e da
vice-prefeita;
12.3 Coordenar os trabalhos da Corregedoria geral;
12.4 Coordenar os trabalhos da Controladoria geral;
12.5 Coordenar os trabalhos da Ouvidoria geral;
12.6 Coordenar, sob o foco de Gestão, todos os
processos de interesse do Governo;
12.7 Controlar e garantir que todos os Requerimentos
de Informação à Câmara dos Vereadores, sejam
respondidos adequadamente e no limite do prazo legal;
12.8 Criar grupo de trabalho permanente, na
Controladoria geral, para atuar em “compliance” e no
cotejamento de campo sobre os contratos vigentes.

13. Gabinete do Prefeito

13.1 Coordenar, sob o foco Político, todos os processos
de interesse do Governo;
13.2 Receber protocolarmente as autoridades,
personalidades ilustres e visitantes, no 6º andar do
Paço;
13.3 Coordenar a agenda pessoal do Prefeito.

14. Gabinete da Vice-prefeita

14.1 Coordenar a agenda pessoal da Vice-prefeita;
14.2 Desenvolver missões especiais por designação do
Prefeito;
14.3 Representar o Prefeito em reuniões, audiências e
eventos, por designação dele.

15. Habitação e Regularização Fundiária

15.1 Zerar, com o apoio dos governos estadual e
federal, o déficit de casas e apartamentos para famílias
de baixa renda que residam em Sorocaba há mais de 5
anos;
15.2 Concluir os processos de regularização fundiária
nos bairros e oferecer as respectivas escrituras para
todas as famílias;
15.3 Diminuir os Vazios Urbanos e estimular o
crescimento horizontal da cidade;
15.4 Transferir as famílias residentes em lotes sujeitos a
inundação, no Pq. Vitória Régia, para locais próximos e
seguros;
15.5 Transferir as famílias residentes na “Rua 51”,
favela de Vl. Barão, para unidades habitacionais dos
programas estadual / federal.

16. Igualdade e Assistência Social

16.1 Proporcionar parcerias com as entidades do
Terceiro Setor;
16.2 Conferir atenção especial para Menores, Idosos,
Pessoas com deficiência, Moradores de rua e
Diversidade de gênero.

17. Licitações e Contratos

17.1 Promover os processos de licitação, a pedido das
demais Áreas de Trabalho, garantindo a sua eficácia e
celeridade e observando rigorosamente os princípios de
probidade / legalidade;
17.2 Utilizar os processos de Mediação / Arbitragem
para dirimir conflitos administrativos, buscando
harmonia e como forma de reduzir as demandas no
Poder Judiciário;
17.3 Implantar Seguro contratual para as obras,
garantidor contra inadimplências, desistências e
defeitos na execução;
17.4 Trocar (com empreiteiras) imóveis públicos ociosos
pela construção (ônus delas) de um prédio anexo ao
Paço, para Secretarias municipais;
17.5 Centralizar e coordenar a elaboração de todos os
Termos de Referência do Governo, incluindo as
entidades da administração indireta.

18. Meio Ambiente, Parques e Jardins

18.1 Promover a despoluição do Rio Pirajibu, com
ações próprias e com gestões políticas sobre os demais
municípios tributários desse rio;
18.2 Restaurar e manter bem conservados os parques,
praças e jardins;
18.3 Criar a FUQUIN – Fundação Parque Zoológico
Municipal Quinzinho de Barros;
18.4 Fomentar parcerias com empresas privadas para a
conservação de parques, praças e jardins;
18.5 Abrir à visitação, com trilhas e estrutura, o Parque
Natural “Bráulio Guedes”;
18.6 Viabilizar a construção de um Parque Aquático nas
proximidades dos Conjuntos Habitacionais Carandá e
Altos do Ipanema.

19. Mobilidade e Acessibilidade

19.1 Implantar um Programa de Acessibilidade para
todas as calçadas da cidade, com prioridade para o
deslocamento dos pedestres e cadeirantes;
19.2 Implantar o “Sistema Zona Azul Digital”, mediante
aplicativo, para o controle do estacionamento rotativo
de veículos nas vias públicas;
19.3 Desenvolver permanentemente campanhas de
educação de motoristas, motociclistas, ciclistas e
pedestres, para a correta utilização das vias públicas da
cidade;
19.4 Implantar sistema de “semáforos Inteligentes” para
otimizar os fluxos de veículos;
19.5 Implantar o BRT (ônibus rápido) na Avenida
Itavuvu até a rodovia Castello Branco;
19.6 Reduzir o custo do passe social para 70% do valor
do vale transporte;
19.7 Articular com a Prefeitura de Votorantim, a
integração tarifária e operacional das linhas de ônibus
urbanos entre as duas cidades;
19.8 Conceder passe livre aos estudantes das escolas
públicas, no trajeto e horários casa-escola;

19.9 Conseguir patrocinador comercial para o serviço
“Integrabike” (ciclovias);
19.10 Criar o cartão de ônibus “Sem Parar”, com
desconto direto na conta bancária do usuário;
19.11 Criar tarifa de ônibus com desconto, para viagens
fora dos horários de pico;
19.12 Implantar mais placas indicativas de nomes de
ruas e avenidas;
19.13 Planejar e realizar, com o auxílio da UNITEN,
cursos permanentes de reciclagem, motivação e
valorização para motoristas de ônibus e taxistas.

20. Parque Tecnológico

20.1 Formatar e desenvolver o Parque Tecnológico no
campo da “Indústria Criativa” (informática, televisão,
publicidade, música, literatura, arquitetura, design, etc.),
20.2 Fomentar a expansão do campus UNESP para as
proximidades do Parque;
20.3 Fomentar a instalação do IFSP – Instituto Federal
de São Paulo, no Km 106 da rodovia Raposo Tavares;
20.4 Fomentar a criação do Curso de Medicina da
UNISO;
20.5 Viabilizar o PRÓUNI municipal.

21. Planejamento e Projetos

21.1 Planejar o futuro da cidade, induzindo e
estimulando atitudes e condutas públicas e privadas em
todas as áreas;
21.2 Criar o IPLASO – Instituto de Planejamento de
Sorocaba;
21.3 Estudar e realizar projetos a serem apresentados
em organismos públicos e privados, nacionais e
internacionais, para a obtenção de recursos
necessários para obras e serviços de interesse do
Governo;
21.4 Administrar a área de Urbanismo, Edificações e
Posturas técnicas;
21.5 Implantar o “Cartão do Cidadão” para controle e
acesso das pessoas a todos os benefícios e
atendimentos públicos municipais;
21.6 Dar continuidade ao plano de urbanização
integrada dos entornos do Mosteiro de São Bento e da
Praça Frei Baraúna;
21.7 Desenvolver o plano de revitalização da região
comercial central, especialmente nas ruas Dr.
Braguinha, Barão do Rio Branco e adjacentes;

21.8 Estudar a viabilidade da construção de
estacionamentos subterrâneos em praças e jardins da
região central da cidade;
21.9 Viabilizar a criação do “Parque da Cidade” entre a
Av. 3 de Março, rodovia Celso Charuri e rodovia
Castelinho;
21.10 Viabilizar a ligação viária entre a Cruz de Ferro e
a rodovia Raposo Tavares;
21.11 Viabilizar a abertura da avenida marginal direita
do Rio Sorocaba, no trecho entre a R. Padre Madureira
e a rodovia Castelinho;
21.12 Viabilizar a implantação, em parceria com a
iniciativa privada, de um Parque permanente
especialmente dedicado à criança, do tipo “Cidade da
Criança”;
21.13 Viabilizar a implantação do VLT (metrô de
superfície) aproveitando a ferrovia já existente, desde
Brigadeiro Tobias até George Oetterer;
21.14 Viabilizar a construção de um complexo Multimodal na área da antiga siderúrgica Nossa Senhora
Aparecida (GERDAU), significando uma nova estação
rodoviária, estação do VLT, estação do trem de média
velocidade para a capital, hotel, restaurantes,
estacionamentos para automóveis, ponto de taxis,
heliponto, entre outras serventias;

21.15 Desenvolver a proposta do “contorno ferroviário
de cargas”, em parceria com o DNIT, no traçado
próximo à Toyota e à Zona Industrial.

22. Promotoria Econômica

22.1 Buscar e captar recursos financeiros nos
organismos públicos e privados, onde estiverem
disponíveis, para a viabilização dos projetos e metas
de interesse do Governo municipal;
22.2 Estudar e definir a Modelagem adequada para os
processos de licitação e chamamento, com o objetivo
de maximizar a quantidade de interessados e o sucesso
dos empreendimentos;
22.3 Manter contato com as fontes de capital
estrangeiro para investimentos em Sorocaba, bem
como receber e enviar delegações para outros países,
nesse sentido.

23. Recursos Hídricos

23.1 Construir e colocar em funcionamento a ETA do
Pq. Vitória Régia, tratando a água do Rio Sorocaba em
alternativa para as adutoras da Serra de São Francisco;
23.2 Reduzir as perdas de água tratada que ocorrem
em razão de vazamentos, limpezas e manobras;
23.3 Implantar um programa de financiamento de caixas
d’água para as famílias de baixa renda;
23.4 Retomar o desassoreamento do Rio Sorocaba, em
toda a zona urbana;
23.5 Aferir permanentemente, com telemetria, a cota da
represa de Itupararanga, como medida de prevenção
contra inundações;
23.6 Concluir a construção das bacias de contenção do
Jd. Helena Cristina e do Jd. Embaixador;
23.7 Desassorear os leitos dos córregos em geral,
especialmente nos trechos internos dos Parques,
Praças e Jardins, cortando os matos e fazendo a
limpeza dos taludes desses córregos.

24. Recursos Humanos

24.1 Realizar o PGM - Plano de Governança e
Motivação, plano de carreira para todas as categorias
do funcionalismo municipal;
24.2 Reduzir a quantidade de títulos funcionais e
adaptar as respectivas súmulas de atribuições,
buscando polivalência e eficácia na prestação dos
serviços;
24.3 Treinar, capacitar, valorizar e motivar em caráter
permanente, todos os servidores municipais;
24.4 Organizar e realizar os concursos públicos e
processos de seleção de pessoas;
24.5 Criar incentivos para que a jornada diária mínima
seja de 6 horas;
24.6 Revisar o instituto da Incorporação
vencimentos, tornando-o mais justo e equilibrado;

de

24.7 Estimular a redução dos índices de Absenteísmo;
24.8 Desenvolver e aplicar avaliações de desempenho
dos efetivos e estáveis, visando o reconhecimento, o
mérito e a premiação dos servidores em geral.

25. Relações Institucionais e Metropolitanas

25.1 Cuidar do relacionamento entre o governo municipal
e a Câmara dos Vereadores, desde a redação das
proposições legislativas, protocolo, acompanhamento dos
processos, pareceres e votações em plenário;
25.2 Promover e estreitar os laços de integração,
colaboração recíproca e camaradagem entre o governo
municipal e todos os demais órgãos públicos e privados;
25.3 Representar Sorocaba nos órgãos diretores da
Região Metropolitana e encaminhar posicionamentos e
propostas de trabalho;
25.4 Articular junto ao Governo estadual, para que seja
duplicada a rodovia Sorocaba-Porto Feliz, pelo menos até
a rodovia Castelo Branco;
25.5 Articular junto aos Governos estadual e federal, para
que sejam incluídas e asfaltadas a Estrada dos Martins no
bairro Caguaçu e a Estrada de Ipatinga até o distrito de
George Oetterer;
25.6 Estimular a criação de APL’s – Arranjos Produtivos
Locais, nas outras cidades da Região Metropolitana,
como forma de diminuir a migração regional;
25.7 Articular junto ao Governo estadual, para que seja
implantado o TMV – Trem de Média Velocidade entre
Sorocaba e a capital (projeto CPTM);

25.8 Articular com o Governo estadual a contratualização
do CHS – Conjunto Hospitalar de Sorocaba, com
organização social;
25.9 Articular com o Governo estadual o funcionamento
pleno da unidade local do hospital “Lucy Montoro”, para
Reabilitação funcional e atenção às pessoas com
deficiência;
25.10 Articular junto ao Governo federal a instalação de
um TAC – Terminal Alfandegado de Cargas no aeroporto
local.

26. Saúde

26.1 Garantir médicos suficientes em todas as UBS’s Unidades Básicas de Saúde, para os atendimentos
primários;
26.2 Priorizar os programas de Medicina Preventiva nos
atendimentos das UBS’s;
26.3 Revitalizar os programas Médico da Família e
Acamados, a partir das UBS’s;
26.4 Garantir a entrega, gratuitamente, dos exames
médicos necessários e dos medicamentos receitados;
26.5 Fazer com que todas as UPH’s atendam as
urgências e emergências 24 horas por dia, 7 dias por
semana, incluindo domingos e feriados, recebendo
crianças, adultos e idosos;
26.6 Fazer funcionar
ambulâncias de socorro;

plenamente
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26.7 Criar núcleo de orientação para tratamento de
Doenças Raras;
26.8 Reformar a Policlínica – especialidades médicas
eletivas, e contratualizar o seu atendimento popular,
garantindo resolutividade e demora de no máximo 15
dias;

26.9 Produzir os medicamentos básicos e de maior
demanda, em laboratório próprio ou contratualizado;
26.10 Criar Plano de Saúde municipal, disponibilizando
médicos especialistas para atender gratuitamente
pacientes SUS em seus consultórios particulares;
26.11 Manter e melhorar as parcerias com os hospitais
Santa Casa, Santa Lucinda e GPACI.

27. Segurança e Defesa Civil

27.1 Motivar e orientar a Guarda Municipal para que atue
prioritariamente na fiscalização e cumprimento das leis
municipais, por exemplo, ambulantes, flanelinhas, ruídos
e incômodos de vizinhança;
27.2 Otimizar o Gabinete de Gestão Integrada, com as
polícias estaduais e a polícia federal, para o planejamento
estratégico e a realização das ações de combate ao crime
organizado, principalmente ao tráfico de drogas;
27.3 Incrementar o projeto “Vigilância Solidária”, com a
participação de informantes populares treinados e
credenciados, em todos os bairros da cidade;
27.4 Disponibilizar o aplicativo “Botão do Pânico” em
proteção da mulher vítima de violência doméstica;
27.5 Priorizar o policiamento ostensivo a pé, nas ruas,
principalmente no centro da cidade;
27.6 Planejar e estar preparada, a Defesa Civil, para
ações imediatas e eficazes na mitigação dos efeitos de
intempéries, especialmente inundações;
27.7 Assumir a Fiscalização de serviços e eventos
privados em geral, como bares, restaurantes, casas de
espetáculos, etc.;

27.8 Concluir e fazer atuar plenamente o sistema
“Muralha Eletrônica” de monitoramento de veículos que
transitam pela cidade.
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