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APRESENTAÇÃO

É com muito orgulho que o Partido Social Democrático (PSD), por meio da 

chapa “Compromisso com nossa gente”, apresenta as propostas defendi-

das pelo candidato a prefeito da cidade de Americana, Luciano Corrêa, e 

sua candidata a vice-prefeita, professora Iracema Baumeyer.

Este programa traz as diretrizes, os projetos e os valores para governar 

Americana nos próximos quatro anos. Ele oferece uma visão de futuro para 

o município e expressa como Americana deve se desenvolver do ponto de 

vista urbanístico, econômico, social, cultural e ambiental nos tempos vin-

douros. Apresenta propostas e soluções para problemas imediatos e indica 

seguros caminhos para o futuro. Destaca a importância do planejamento, 

com o objetivo de iniciar um novo ciclo na história política e administrativa 

municipal evitando que o espontaneísmo e a especulação continuem nor-

teando a construção de uma cidade desordenada e desequilibrada econô-

mica, social e ambientalmente.

A construção deste Programa foi orientada pela convicção de que só a 

participação democrática será capaz de enfrentar os graves problemas que 

a cidade apresenta.

 

Americana, agosto de 2016.

Fabiana Correa Roma Martins

Presidente do diretório municipal do PSD



Luciano Corrêa  e

Professora Iracema
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1 - MODELO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

PARA AMERICANA

Elaborar e implementar o programa de verificação da multiplicidade vocacional 

econômica do município, com vistas à identificação de cadeias produtivas que 

nortearão adequados programas de apoio ao crescimento integrado;

Criar e desenvolver novas centralidades comerciais alicerçadas em infraestru-

tura e mobiliário urbano adequados;

Elaborar programa de qualificação das centralidades já consolidadas com vis-

tas a estimular suas vocações e facilitar acesso e permanência com adequada 

infraestrutura e mobiliário urbano;

 

2 - POLÍTICA HABITACIONAL

Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver projetos, acom-

panhar obras e desburocratizar processos em parceria com a sociedade civil;

Utilizar os instrumentos urbanísticos e fiscais previstos no Estatuto da Cidade e 

no PDE que garantam o estoque de terras;

Implementar política pública para a habitação visando garantir o direito à mo-

radia, respeitando as prioridades e situações de emergência, com participação 

popular e transparência;

 

Organizar o processo de regularização fundiária das ocupações irregulares e 

áreas de risco, mediante implantação de políticas de urbanização e legalização 

das áreas ocupadas, por meio de gestão democrática e participativa;
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Priorizar a construção de novas habitações não somente em regiões de maior 

déficit habitacional como também em locais já dotados de serviços urbanos, 

equipamentos públicos e opções de lazer e, se possível, próximos aos postos 

de trabalho;

Atuar para evitar despejos, reintegrações de posse e outras formas de remo-

ções forçadas de moradores, promovendo antes negociações e diálogo com 

os segmentos envolvidos;

Promover a integração da política habitacional àquelas de educação, saúde, 

geração de emprego, transporte e mobilidade urbana;

Estabelecer uma política integrada de colaboração na região conurbada Ame-

ricana, Santa Barbara d´Oeste e Nova Odessa.

3 - MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE PÚBLICO

Garantir transporte coletivo de qualidade, a preços acessíveis e ambiental-

mente corretos;

Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade priorizando o transporte 

coletivo, com a integração de todos modais de transporte, de modo a en-

frentar conjuntamente as causas e os efeitos do desenvolvimento urbano no 

trânsito e no transporte urbano de passageiros e mercadorias;

Propor projetos e planos específicos para pedestres e bicicletas reconhecen-

do-os como modais de transporte;

Criar o programa de recuperação das calçadas;

Levar a educação de trânsito para todas as escolas públicas, com ênfase na 

segurança do pedestre;



Criar e ampliar cursos de aperfeiçoamento para todos envolvidos no transito;

Investir em campanhas para a criação de valores na sociedade, pautados no 

respeito às leis e na proteção da vida, em especial dos mais frágeis;

Investir em campanhas educativas permanentes que abordem os principais 

fatores de risco no trânsito: álcool, velocidade excessiva, avanço de sinal e 

desrespeito ao pedestre e aos ciclistas;

Garantir acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida;

Implantar política pública extensiva para garantir acessibilidade universal a 

toda a frota de ônibus municipal e demais equipamentos urbanos de trans-

porte, como terminal e travessias de pedestres.

 

4 – SAÚDE

Reorganizar a gestão da saúde municipal, promovendo a efetiva descentra-

lização, com transferência de recursos e poder para unidades regionais da 

Secretaria Municipal de Saúde, de modo a criar unidades ágeis, executivas e 

com poder de ação;

Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saú-

de, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção es-

pecializada;

Garantir participação dos trabalhadores e da população na gestão, fortale-

cendo o controle social exercido pelos Conselhos Gestores e Conselho Mu-

nicipal de Saúde;

Garantir a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e demo-

cratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde;
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Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde;

Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de 

unidades de pronto atendimento, postos de saúde, de serviços de atendi-

mento, de prontos-socorros e central de regulação.

Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com 

ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade e mais carentes.

Implementar um novo modelo de gestão junto à construção do hospital mu-

nicipal, com gestão participativa e foco em resultados, participação social e 

financiamento estável.

5 – EDUCAÇÃO

Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pau-

tadas no contínuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta a todas 

as crianças de quatro a cinco anos e ampliação na faixa de zero a três anos;

Efetivar política de educação para jovens e adultos que gere uma taxa de 

alfabetização próxima a 100%;

Criar programa integrador do acervo das bibliotecas de cada unidade escolar 

com vistas a promover a leitura e a escrita estimulando uma adequada circu-

lação do material indexado;

Ampliar a educação integral por meio de escolas em tempo integral, contra 

turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte articulação 

com as áreas do esporte, ciência e cultura;

 

Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com neces-

sidades educacionais especiais;



Fortalecer o Conselho Municipal de Educação e os conselhos escolares ga-

rantindo a articulação com a sociedade civil;

Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão do Plano de 

Cargos e Salários;

Estabelecer parâmetros de análise e acompanhamento do ensino municipal 

por meio da adoção de indicadores qualitativos de avaliação;

Construir o pensamento da qualificação dos americanenses ampliando a per-

manência e anos de estudo da população, com uma forte articulação com 

a educação básica e ensino superior por meio de parcerias que possam se 

consolidar, de maneira clara e transparente;

Organizar a aplicação dos recursos financeiros para a educação;

Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de 

Ensino, independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultu-

ral da população;

Garantir que todas as escolas do ensino fundamental disponham de quadras 

poliesportivas em condições de utilização;

Desenvolver e aplicar o Plano Municipal de Educação de Americana de forma 

democrática;

Criar um estudo de salários da categoria professores de creches (PCs) e au-

xiliares de desenvolvimento infantil (ADIs);

6 - CULTURA 

Elaborar e implementaro o programa de formação para os artistas do municí-

pio com vistas a capacitá-los na gestão empreendedora de sua arte;
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Recuperar, reestruturar e retomar os festivais culturais nas modalidades dan-

ça, teatro, música e artes plásticas;

Realizar inventário dos equipamentos culturais do município com vistas a in-

tegrá-los num circuito que estimule e fomente seus usos, incluindo escolas e 

outros equipamentos sociais dos bairros e regiões centrais;

Democratizar e dar transparência aos processos decisórios, assegurando a 

participação social nas instâncias deliberativas da política cultural, implantan-

do efetivamente o Sistema Municipal de Cultura;

Descentralizar as ações culturais para os bairros e áreas de risco social;

Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do pa-

trimônio cultural;

Propor e promover ações transversais que fortaleçam a diversidade cultural 

como fortalecedora da convivência democrática entre os cidadãos;

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

e imaterial das culturas que contribuíram para a formação da identidade cul-

tural do município;

Rever a política de privatização dos equipamentos culturais que vem sendo 

implantada paulatinamente no município;

Elaborar programas de parcerias público privada com vistas à adequada pre-

servação do acervo do Museu de Arte Contemporânea do município;

Elaborar e desenvolver o plano pedagógico para Escola de Música Heitor 

Villa Lobos;

Modificar os horários dos espaços e equipamentos públicos municipais, es-

tendendo seu funcionamento também para o período noturno, aos sábados, 
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domingos e feriados;

Requalificar e democratizar o uso do Teatro Municipal. Abrir suas portas para 

realização de festivais de música, poesia, dança e teatro para que as regiões 

periféricas também possam usufruir deste importante aparelho público;

Estimular e incentivar à criação de cineclubes, organizando uma rede de di-

fusão e debates sobre a produção audiovisual contemporânea e a história do 

cinema mundial;

Colocar Americana dentro do circuito da Virada Cultural;

Criar centros dedicados à formação permanente nas diversas lingua-

gens artísticas, nos saberes artesanais e no cultivo da cultura popular, 

tradicional e espontânea.

7 - ESPORTE E LAZER 

Criar cultura esportiva com programa de esporte nas escolas;

Implantação do esporte nas escolas como parte da formação integral 

dos alunos;

Construção de cidadania, abrindo oportunidades para que todos possam 

participar de práticas esportivas de forma permanente;

Abertura de todas as piscinas públicas do município para a população, com 

criação de carteirinhas para a utilização destes espaços de lazer;

Implantar programa municipal de lazer e atividade física, contemplando ca-

minhadas, corridas de rua, ciclismo e programação para a terceira idade, em 

parceria com as entidades, clubes e organizações não governamentais;
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Integrar as Escolas com curso de graduação em Educação Física do municí-

pio com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, por meio de parceria, com 

a participação de monitores voluntários, como forma de atender os estágios 

curriculares obrigatórios;

Criar Capacitação dos profissionais da Secretaria de Esporte como agentes 

da cultura esportiva, propagadores e difusores de conhecimento e dos bene-

fícios que a atividade física proporciona para as pessoas;

Repatriar atletas americanenses para que os mesmos se tornem referência 

para os novos atletas da nossa cidade;

Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos especí-

ficos (idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo nas áreas 

de atividade física, saúde e esporte.

8 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Desenvolver estratégias de trabalho com famílias do conjunto dos beneficiá-

rios do Programa Bolsa Família, nos bairros de abrangência dos (CRAS);

Construir mecanismos de acionamento e fluxos dos usuários no sistema de 

políticas sociais, promovendo a garantia de acesso com graus crescentes de 

efetividade na solução;

Planejar a execução de propostas de ação integrada a partir de uma base de 

prioridades sociais;

Construir de forma intersetorial um banco de dados social – instalação do Ca-

dastro Social, alimentando-o com dados de todas as secretarias que operam 

políticas sociais;

Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condi-
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ção do desenvolvimento do município;

Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas 

as mulheres de Americana, observando as diferenças étnico-raciais, ou de 

qualquer outra;

Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 

contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços;

Reconhecer, fomentar e fortalecer a condição estratégica do município na 

gestão e execução da Política de Assistência Social em articulação com ou-

tras políticas de cunho social, requerendo da esfera estadual e federal o apoio 

em ações normativas e por financiamento;

Integrar os sistemas de saúde e assistência social no que refere à notificação 

de situações de violação e violência;

Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza, articulando as competências municipais, estaduais 

e federais cujo foco seja a erradicação da pobreza;

Estabelecer articulação com a rede não-governamental de assistência social 

e com as outras políticas sociais da Prefeitura, em especial as de saúde, edu-

cação, trabalho e segurança pública, para responder com efetividade à diver-

sidade das necessidades;

Reconhecer o turismo como atividade econômica relevante no município, por 

meio de levantamentos e inventários;

Elaborar e promover formação de integrantes do trade turístico municipal com 

vistas a ampliar a participação arrecadatória do mesmo na Fazenda Municipal;

Destacar indicadores e parâmetros que permitam reconhecer a amplitude da 

atividade turística municipal.
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9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Reposicionar Americana no patamar das principais cidades inovadoras e cria-

tivas do Brasil e do mundo;

Desenvolver a economia verde e criativa, aproveitando melhor os recursos, 

competências e empreendedores locais;

Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas lo-

cais, de baixo impacto ambiental e socialmente relevantes, para solucionar 

os problemas gerados pelo atual modelo de crescimento da cidade, reali-

zando parcerias com instituições de ensino e pesquisa e organizações do 

terceiro setor, bem como implementando programas nacionais adequados 

às demandas locais;

Implementar e organizar redes de empreendimentos econômicos solidários;

Apoiar a implantação de arranjos produtivos inovadores em bairros, promo-

vendo a descentralização com a oferta de empregos localmente diversificada;

Estimular a qualificação e a requalificação da população com vistas às novas 

ocupações profissionais;

Contribuir para a criação e formalização de microempresas;

Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos 

mercados de trabalho, público e privado;

Buscar parcerias com instituições representativas do setor produtivo para 

apoiar as empresas na implantação de programas de gestão ambiental.
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10 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL URBANA 

Reordenar o uso do solo baseado na capacidade de suporte e planejamento 

territorial local, em consonância com os planos que devam e possam interagir;

Controle e gerenciamento da poluição e dos recursos naturais, com atenção 

especial aos recursos hídricos, às unidades de conservação e áreas verdes 

públicas e privadas;

Possibilitar um novo conceito de cidadania, baseado em uma relação de res-

ponsabilidade ambiental da população para com a cidade e seu território, por 

meio da construção de uma agenda que norteie o pensamento sustentável 

ambiental e outros instrumentos de participação e controle social;

Fortalecer os instrumentos de Planejamento Ambiental por regionais;

Universalizar o saneamento: ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, e lim-

peza urbana;

Ampliar e melhorar os espaços públicos de lazer e esporte pautados pela 

intensificação do controle social dos parques e áreas verdes;

Criar políticas e programas de redução na geração de resíduos sólidos e de 

incentivo à reciclagem, com inclusão social dos catadores;

Criar indicadores para nortear a sustentabilidade ambiental no planejamento 

urbano e no uso do solo municipal;

Elaborar e implementar programa de identificação e levantamento da fauna no 

município, facilitando seu controle e gerenciamento;

Implementar plano de gestão para animais em estado de abandono.
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11 - DIGNIDADE, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

Fomentar uma cultura do diálogo, pacífica e preventiva de conflitos, do res-

peito, da tolerância, do pluralismo e dos direitos nas práticas educacionais;

Criar nos projetos político-pedagógicos da educação municipal os direitos e 

deveres que dão suporte à dignidade da pessoa humana;

Assegurar a consolidação de meios institucionais para a solução e me-

diação de conflitos envolvendo questões de direitos humanos, como o 

Conselho Tutelar;

Garantir plena acessibilidade nos eventos, atividades e espaços de cultura, la-

zer e esportes para que as pessoas com deficiência usufruam dos ambientes 

públicos ou de caráter público em todos os sentidos e formas;

Fazer cumprir toda a legislação de acessibilidade relativa ao transporte públi-

co e à mobilidade urbana;

Integrar as políticas de Assistência, Saúde e Segurança;

Criar e promover a recuperação da integralidade da rede de proteção e esta-

belecer pactos com o Judiciário na atenção a crianças, adolescentes, idosos 

e população em situação de moradores de rua;

Criar e promover os direitos do idoso na área da saúde, por meio de inte-

gração de programas e linhas de cuidado com as ações desenvolvidas nos 

equipamentos públicos de esporte, lazer e cultura;

Possibilitar um Tempo Novo Para a Juventude;

Promover a participação dos jovens nos diversos conselhos regionais e te-

máticos para que colaborem na formulação de políticas públicas e exerçam 

o controle social;
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Mobilizar e incentivar e apoiar as diversas iniciativas de movimentos e organi-

zações juvenis em suas atividades e projetos, por meio de editais públicos e 

da participação na gestão de equipamentos de interesse da juventude;

Fomentar e incentivar programas formativos que apoiem os jovens na elabo-

ração de projetos sociais, visando subsidiar a atuação das organizações e dos 

movimentos juvenis.

12 - SEGURANÇA URBANA 

Criar um Comitê Gestor Intersetorial, coordenado pela Secretaria de Seguran-

ça Urbana, para articular os projetos e ações e pensar as estratégias capazes 

de fomentar a participação comunitária e a governança corporativa;

Integrar os sistemas das diversas instituições municipais para melhor o apro-

veitamento das informações, (Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil);

Integrar o sistema com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros;

Criar sistema de videomonitoramento para locais mais vulneráveis à crimina-

lidade e a acidentes;

Criar bases móveis com videomonitoramento;

Criar medidas a ações preventivas em locais mais vulneráveis e ao enfrenta-

mento do crack e outras drogas;

Sistematizar as informações em proveito da inteligência em matéria de segu-

rança urbana.

13 - GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

Valorizar as regionais e a estrutura local, dotando-os de capacidade de deci-
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são para enfrentar os desafios e reduzir as desigualdades regionais;

Implantar a gestão descentralizada dos recursos humanos, para melhor con-

tratar, capacitar, valorizar e dirigir o atendimento à população;

Eliminar/reduzir áreas concorrentes entre secretarias e regionais;

Fortalecer o papel normativo, diretivo e gerencial das secretarias e de suas 

interfaces com as regionais, conferindo unidade à política de gestão e contri-

buindo para o cumprimento de metas;

Implementar um processo de descentralização das áreas sociais (saúde, edu-

cação, assistência social, cultura e esportes), buscando um equilíbrio maior 

entre os bairros e as regiões;

Articular relações com sistemas e serviços nacionais e estaduais, conferindo 

mais eficiência ao uso de fundos de financiamento para o município;

Divulgar de maneira clara e compreensível às contas públicas e disponibili-

zação dos editais, convênios e contratos em plataforma digital que permita a 

visualização da cadeia completa de ações e processos;

Estabelecer metas públicas de desempenho dos serviços públicos 

municipais;

Criar um sistema eficaz de avaliação das políticas públicas por parte 

dos cidadãos;

Atualizar infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura, com dispo-

nibilização de rede interna de alta capacidade e adoção de novas tecnologias 

aplicadas à gestão e à produção de informações para apoio às decisões;

Adotar medidas inovadoras no uso da tecnologia, com aplicações baseadas 

na internet, em telefones celulares, criando novos padrões para processos 
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críticos da gestão municipal;

Mobilizar a utilização intensiva da tecnologia da informação para integração de 

serviços (inclusive com outros entes federativos), reorganização dos serviços 

virtuais, inclusão digital e estabelecimento de nova forma de interação entre o 

poder público e os cidadãos com personalização de ambientes de navegação 

e uso de diferentes plataformas digitais.

Ampliação e centralização dos serviços telefônicos disponíveis, visando a in-

teração com os cidadãos.
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