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A p r e s e n t a ç ã o

Este  plano  apresenta  as  principais  propostas  dos  candidatos  ao

executivo Washington Japa e Jorge do Bandeira para a

administração municipal no período de 2021 à 2024.

Um dos objetivos fundamentais será o de implantar um novo modelo

de gestão na administração pública municipal, propondo e

executando projetos estruturantes em serviços críticos para a

população, como saúde, transporte, segurança, educação

e economia, buscando resultados altamente positivos nas diversas

áreas de atuação do governo.

É hora de acreditar que vale a pena criarmos juntos um grande

movimento para que São Lourenço da Serra coloque em prática tudo

aquilo que sempre almejamos para nossa cidade. Uma cidade limpa,

sem corrupção, com valorização ao servidor público e sem

conchavos com empresários.

Somos da colônia japonesa e como tal não compactuamos com

nada que seja errado. Portanto, vamos experimentar a convivência

com a diversidade, indo a luta para defender o seu direito,

agregando  conhecimentos  sob  novas  formas  de  fazer, produzir e

gerar riquezas sem privilégios.

Nossa  candidatura vai além da  disputa pelas cadeiras de prefeito e

vice-prefeito, mas sim visando nossos saberes e nossa força para

reconstrução de uma São Lourenço da Serra a qual sempre

sonhamos.

A seguir, explanaremos nossos planos, projetos e anseios para

resgatar a dignidade do nosso povo e das famílias são-lourençanas.

Um abraço a todos.
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1.  Objetivos Centrais

Rigoroso controle das contas públicas;

Governar cuidando a vida das pessoas;

Implantar políticas sociais para todos;

Fortalecer a educação, a cultura e o turismo de forma integrada;

Fortalecer a economia com desenvolvimento sustentável;

Focar na recuperação da infraestrutura urbana e rural;

Organizar a estrutura administrativa com foco e planejamento;

Resgatar os valores da família.

2.  Princípios de Atuação

Organização e planejamento;

Diálogo e transparência;

Ação e atitude;

Confiança e respeito;

Experiência e conhecimento;

Credibilidade;

Trabalho em equipe.

O b j e t i v o s  e  P r i n c í p i o s



     Integração  dos  sistemas  de  atendimento  das  UBS’s  ao

E-SUS do Ministério da Saúde, garantindo o aumento de

arrecadação de verbas destinadas à saúde;

     Integração e capacitação das equipes de Saúde da Família,

através de programas de formação continuada;

     Aprimorar  e  intensificar  o  Programa   Saúde  da   Família,

promovendo a saúde, prevenindo e tratando doenças em domicílio,

em especial em idosos e pessoas com mobilidade reduzida,

integrado às redes de atenção à saúde;

     Introduzir o Programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde;

     Reorganizar  os  programas  de  acesso  à  medicamentos  e

transporte de pacientes que fazem tratamento fora do município;

     Implantar   a   coleta   de  dados  informatizada   dos  agentes

comunitários de saúde e agentes de endemias, por meio de 

computadores portáteis;

     Promover a humanização, universalização e melhoria dos

serviços  de saúde,  investindo na  capacitação complementar  dos

profissionais;

S a ú d e

     Qualificar  a  Assistência  Farmacêutica,  facilitando o acesso

aos insumos estratégicos;

     Implantação de Conselhos Locais de Saúde, em todas as

UBS’s, fortalecendo o respeito ao controle social e assegurando a

participação popular nas tomadas de decisão;

     Implantação do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde,

visando fortalecer a prestação de serviços nos âmbitos sanitário,

epidemiológico, ambiental, saúde do trabalhador, alimentar e

nutricional;

     Ampliar as ações de saúde nas áreas rurais do município;

     Implantar sistema de comunicação via SMS,  com  pacientes

(agendamento de consultas, resultados de exames, entre outros);

     Promover a atenção integral à saúde da mulher, do idoso e da

criança, com ênfase nas áreas e populações de maior

vulnerabilidade;

     Promover o estímulo ao envelhecimento ativo,  por  meio  de

ações conjuntas aos Departamentos de Promoção Social e de

Esportes;

     Elaboração  do  Plano  Municipal  de  Contingência,  visando 

intensificar o combate ao Aedes Aegypti e demais endemias.



     Abertura de novas creches municipais;

    Buscar  recursos  de  Programas  Estaduais  e  Federais  já

existentes como: Brasil Alfabetizado, Mais Educação, PNAIC, Bolsa

Futuro e outros;

     Promover     parcerias     com     universidades     visando    o

complemento da formação acadêmica dos professores e equipe

pedagógica, bem como merendeiras, serventes, inspetores e

equipes administrativas;

     Manter   e   fortalecer   o   Programa   de   Erradicação   do

Analfabetismo por meio da Educação de Jovens e Adultos;

     Criação   da   Biblioteca  digital,  integrada   ao  ensino  com

exercícios multidisciplinares;

     Implantar cursos profissionalizantes em parceria com SENAI,

SESI e FIESP;

     Aumentar e modernizar a frota de veículos utilizados para o

transporte escolar;

E d u c a ç ã o

     Criação  da sala de motricidade e brinquedoteca,  visando

aperfeiçoar a atividade psicomotora dos dicentes. 

     Implantar   aulas   de  inglês  e   espanhol   como   matérias

obrigatórias;

     Estabelecer um padrão de qualidade para a rede municipal

de educação;

     Promover    políticas    de    inclusão   digital    de  dicentes

portadores de necessidades especiais  através da biblioteca

digital;

     Fornecer  merenda  escolar  de  qualidade,  com  supervisão

nutricional, priorizando a aquisição de produtores locais;

    Assegurar  que  os  10% de recursos  de  manutenção  e

desenvolvimento do ensino, não vinculados ao FUNDEB, sejam

aplicados prioritariamente na educação infantil;



     Reforma e urbanização das praças públicas;

     Promover apoio técnico e parceria com as concessionárias de

energia para ampliação dos serviços de iluminação pública;

     Criação  do  Plano  Municipal  de  Urbanização, que regerá as

ações públicas de pavimentação, manutenção asfáltica e de

melhorias nas vias públicas;

     Criação de Programa de Construção e Recuperação de Pontes

e Mata-Burros na zona rural;

O b r a s  e  I n f r a e s t r u t u r a

     Implantação   de   Sistema   de   Gestão  de  Obras  Públicas,

que informatizará a gestão das obras, com georeferenciamento em

mapa atualizado da cidade, com informações que possam ser

visualizadas em tempo real;

     Implantação de Central de Gerenciamento de Veículos Públicos,

com sistema informatizado de rastreamento veicular, visando o

aumento na eficácia quanto ao uso da frota de veículos a serviço da

municipalidade, diminuição de gastos, transparência e agilidade.

     Elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação

Ambiental, que abrangerá programas específicos que visem levar

a conscientização ambiental à todas as esferas da sociedade;

     Formulação da Legislação Ambiental no âmbito municipal, visto

que atualmente o município está juridicamente descoberto;

     Criação de Programa de Incentivo à conversão de construções

convencionais em sustentáveis;

M e i o  A m b i e n t e  e  A g r i c u l t u r a

     Reestruturar o Programa de compra direta de merenda escolar

do produtor rural, com auxílio técnico e outros incentivos aos

pequenos produtores;

     Realização de Conferências Municipais para o Meio Ambiente,

de modo a garantir o espaço da sociedade nas tomadas de decisão; 

     Implementação  do  Programa  Calçadas  Verdes,   buscando 

tornar o ambiente urbano mais saudável;

     Adequação  legislatória à Lei  Complementar  140/2011,  que 

permitirá ao município executar licenciamentos ambientais locais;



     Implementação do Serviço de Inspeção Municipal, para que os

produtos agrícolas produzidos no município estejam dentro dos

padrões de segurança alimentar e possam ser comercializados em

toda a região;

     Aumento nos investimentos destinados à manutenção de vias

públicas das áreas rurais, em parceria com o Estado de São Paulo,

através do Programa Melhor Caminho, visando a melhoria na

qualidade das   estradas para facilitar o escoamento da produção e

o acesso aos bairros distantes;

     Manutenção e ampliação da parceria com o SENAR, visando

a capacitação dos produtores e trabalhadores rurais;

     Elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica, que guiará

as ações públicas e privadas para o manejo sustentável dos

recursos naturais, bem com para a adequada conservação do

bioma;

     Criação do Programa Plantando Águas, para garantir a correta

identificação e preservação das nascentes em território municipal;

     Implantação do Viveiro Municipal, com a produção de mudas

nativas para fornecimento aos programas municipais de

recuperação de áreas degradadas, arborização urbana, bem como

parcerias com ONG’s e demais esferas governamentais;

     Ampliar, fortalecer e dar autonomia ao setor de fiscalização do

Departamento de Meio Ambiente;

     Estrutuação da Casa da Agricultura, fornecendo apoio técnico

para os pequenos produtores rurais, visando complementar sua

capacitação, bem como disponibilizar técnicos agrícolas e

maquinário para preparação do solo e demais necessidades.

     Criação  da  Central  de  Vigilância,  que  operará  atráves  do

monitoramento de câmeras de vigilância instaladas nos principais

pontos da cidade;

S e g u r a n ç a

     Aquisição de veículo exclusivo para a fiscalização ambiental;

     Criação   do  ECOPONTO   para   o   recolhimento   de   resíduos

recicláveis;

     Implantação da Guarda Civil Municipal;

     Recuperação da Defesa Civil Municipal;

     Buscar  convênio  com a Polícia Militar Ambiental do Estado

de São Paulo, para a instalação de base da Patrulha Rural no

município;



     Incentivar  programas  de  profissionalização  e  lazer  para

ocupar os jovens no período extraclasse, evitando o seu

envolvimento com atividades ilícitas;

     Elaboração  do  Plano   Municipal  de  Turismo,  peça   básica

fundamental para o pleito à Município de Interesse Turístico - MIT;

     Elaboração  e  promoção  do  Turismo Eco-Cultural através da

criação dos Roteiros Histórico, Ecológico e Esportivo, que visarão

a atração de turistas nas áreas histórica, ecológica e de esportes de

aventura, respectivamente;

T u r i s m o 

     Promover a integração entre a Cultura e o Turismo, de modo a

fomentar o turismo cultural e gastronômico;

     Estruturar cursos profissionalizantes e semiprofissinalizantes

de capacitação em turismo;

     Identificar  imóveis de valor histórico no município , de modo a

promover a sua correta preservação e valorização enquanto ponto

turístico;

     Criação do Plano de Sinalização Turística, com arrecadação de

recursos estaduais e federais, através de convênios, para a

estruturação de sinalização dos pontos turísticos da cidade.

     Desenvolver  programas,   projetos  e  parcerias,   visando  o 

levantamento e a digitalização de acervos audiovisuais,

documentais, bibliográficos e fotográficos de personalidades e

eventos históricos do município;

C u l t u r a

     Recuperação  e  inventariado  das  peças  históricas  para  a

reativação do Museu Municipal;

     Promover  apoio  técnico  aos  festivais  gastronômicos  já

existentes, bem como fomentar a criação de novos;

     Criação do Festival Cultural da Serra, buscando a valorização

dos diversos artistas da região;

     Apoiar e incentivar os grupos folclóricos, tradicionalistas, corais,

teatrais e demais grupos que promovam atividades artísticas e

culturais no município;



     Implantar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores

Culturais, construindo um banco de dados sobre manifestações.

acervos, espaços, equipamentos, bens e serviços culturais, entre

outras informações que possam ser utilizadas para mensurar o

impacto social e econômico da cultura no desenvolvimento da

cidade;

     Buscar parcerias da iniciativa privada para a implantação de

pontos de acesso à internet nas praças da cidade;

     Implementação  de  oficinas  culturais,  promovendo aulas de

teatro, música, dança e poesia;

     Recuperação, junto ao Ministério da Cultura, do Convênio para

     a Construção do Centro de Convenções;

     Expandir as escolinhas para os bairros que ainda não possuem;

     Ampliar   as  modalidades  esportivas  no  município,   incluindo

atletismo, musculação e dança;

     Criação  do  Programa  Jovem  Esportista,  visando  auxiliar  na

formação do cidadão, onde os alunos deverão apresentar os boletins

           escolares para participar de torneios e jogos fora do município;

     Buscar  convênio  com  órgãos  estaduais  e  federais  para  a 

aquisição e manutenção de ônibus exclusivo para viagens e

intercâmbios esportivos;

     Criação do Programa Bolsa Atleta, em parceria com o Ministério

dos Esportes, para fornecer ajuda de custo para os atletas que

representam o município em competições regionais, estaduais,

nacionais e internacionais;

     Trazer  eventos  esportivos  para  a  cidade,  como  torneios  de

dança, 3x3 basquete, corrida, artes marciais, entre outros, visando

geração de renda;

     Criação  do  Programa  Fortalecendo  a  Melhor  Idade,   com

atividades de fortalecimento muscular, visando melhorar a qualidade

de vida dos idosos;

E s p o r t e s

     Elaboração  do  Calendário  Esportivo,  visando   estabelecer

permanentemente torneios e eventos esportivos na cidade;

     Criação do Programa Inteligência Esportiva, que promoverá

atividades   diversas   como   damas,  xadrez  e   demais   jogos   de

estimulação intelectual e cognitiva;



     Construção do Centro de Desenvolvimento de Atletas, onde

será disponibilizado espaço para a prática esportiva com foco na

formação de atletas, com acompanhamento nutricional, médico,

fisioterapeutico e social;

     Criação do Programa Esporte Feminino, com foco em promover

a prática esportiva entre as mulheres.

     Criação do Programa Menos Lixo, que buscará a ampliação da

Coleta Seletiva e a implantação de núcleos de compostagem para

reduzir o descarte de rejeitos à aterros sanitários;

S a n e a m e n t o  B á s i c o

     Promover apoio técnico-jurídico para a criação de Cooperativa

de Reciclagem;

     Regularização  da  situação  financeira da municipalidade junto

às concessionárias de abastecimento de água e energia elétrica;

     Promover   cooperação   técnica   com   a   concessionária   de 

abastecimento de água para ampliação de localidades atendidas;

     Prestar  assistência  técnica  para  elaboração  de  projetos   e

execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto,

destinados às localidades não atendidas pela concessionária;

     Efetivar  ações  de  fiscalização  que garantam  a regularização

de ligações prediais em rede pública de esgoto, bem como a

eliminação de despejos irregulares no meio ambiente;

     Conscientizar a população, por meio de campanhas educativas

permanentes, sobre a importância do correto tratamento de esgoto e

da necessidade de diminuição da geração de resíduos sólidos na

fonte;

     Implantar programa de monitoramento dos corpos d’água.

     Otimizar as rotas de coleta, varrição e limpeza, com alteração

de freqüência, horários, percursos e pessoal, de forma a melhorar

o serviço prestado sem prejudicar o trânsito de pedestres e

veículos;

     Implantar o CRAS itinerante, para garantir não só a população

urbana, mas também rural, os benefícios oferecidos pelo município;

     Incentivar  a  produção  cultural e de  lazer  para  as  pessoas

idosas;

A s s i s t ê n c i a  S o c i a l



     Promover,   através   de   convênios   e   parcerias,    cursos

profissionalizantes voltados para a inclusão social e profissional de

populações em condições de vulnerabilidade;

     Instituir Programa de Voluntariado, visando reunir organizações

do terceiro setor e voluntários para realização de ações

humanitárias e de apoio social;

     Implantar, incentivar e apoiar grupos de produção, na forma de

cooperativas e associações, para trabalhar em apoio a outras

políticas públicas e possíveis parceiros tais como SESI, SENAI,

Sindicato Rural, SENAR, entre outros;

     Regularizar as atividades  desenvolvidas  junto  às populações

vulneráveis, com a devida informação ao Ministério do

    Construção do Centro Administrativo Municipal (novo Paço

Municipal), onde serão centralizados todos os departamentos, para

facilitar o atendimento ao munícipe e a gestão dos recursos

públicos;

     Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias

estratégicas e controle interno, dentre outras possíveis práticas;

     Publicitar  e  dar  transparência  aos  contratos  de  serviços

terceirizados, bem como os demais gastos públicos;

Desenvolvimento  Social,  para  recuperar  a  vinda  de  recursos  e

desenvolver as políticas do SUAS (Sistema Único de Assistência

Social);

     Implantar equipe volante para mapeamento e acolhimento de

pessoas em situação de vulnerabilidade;

     Implantar  o  Programa  de Jovens Talentos, para identificar,

ensinar e encaminhar jovens com talentos artísticos.

A d m i n i s t r a ç ã o

     Implantação   do  Cadastro   Unificado   de   munícipes   para  o 

atendimento de todas as secretarias;

    Criação da Ouvidoria  Municipal  para  o  pleno  e  rápido

atendimento das demandas da população em relação aos serviços

prestados;

     Modernização do Arquivo Público Municipal, para acabar com

a constante perda de documentos e registros;

     Descentralização das decisões implantando e valorizando os

Conselhos Municipais de todas as áreas, com poder deliberativo,

bem como incentivar a criação das Associações de Moradores em

todos os bairros;



     Realizar  uma  gestão  planejada,  com  a  obrigatoriedade  aos

Departamentos em estabelecer metas que terão rigoroso

acompanhamento;

     Retirar  o  CNPJ  da  Prefeitura  do  CADIN,  recuperando  suas

negativas, o que possibilitará buscar recursos junto aos governos

Estadual e Federal;

     Aprimorar  e  modernizar   o   sistema  de   arrecadação   da

prefeitura;

     Auditar e modernizar a cobrança da Dívida Ativa do município;

  Realizar a avaliação e o aprimoramento da estrutura

administrativa existente, realizando, se necessário, uma Reforma

Administrativa;

     Orientar e fiscalizar rigorosamente a gestão orçamentária,

financeira e patrimonial dos órgãos da administração,

com vistas a regular e racionalizar a utilização dos recursos e bens

públicos;

     Implantar a Central de Projetos, área técnica especializada na

elaboração de projetos para a captação de recursos Federais e

Estaduais.

     Elaborar   e  desenvolver  programas  de  atenção  à  saúde  e

segurança dos servidores;

     Implantação do Núcleo de Aperfeiçoamento e Qualificação do

Servidor Público - NAQS, com cursos, palestras, reciclagem e

treinamento de servidores, para elevar a qualidade de atendimento

ao cidadão em todas as áreas;

     Recuperar  a  situação financeira do Fundo Previdenciário dos

servidores;

     Valorizar    os    servidores,    respeitando    seus    direitos    e

proporcionando boas condições de trabalho;

S e r v i d o r e s  M u n i c i p a i s

     Criar um Plano de  Cargos  e  Salários,  visando  melhorar  os

benefícios aos servidores públicos concursados, valorizando suas

especializações através da promoção por méritos e capacitação;

     Estabelecer regras rígidas para a contratação de servidores

que prestam serviços em Cargos Comissionados, com regras

claras de alocação de acordo com as competências e habilidades;

  Promover a participação dos servidores e técnicos na

implantação  das  políticas  de  governo,  através  da  ocupação  de

posições estratégicas na administração.



     Implantar Programas de Educação para o Trânsito;

     Instalação de semáforos inteligentes nas vias de maior fluxo do

município;

     Realizar amplo estudo viário, com mapeamento dos principais

pontos (e horários) de estrangulamento do tráfego;

T r â n s i t o  e  M o b i l i d a d e  U r b a n a

     Fiscalizar e coibir o uso de vias públicas como estacionamento

permanente de veículos;

     Buscar  convênios com órgãos estaduais e federais visando

adquirir subsídios para o fortalecimento e manutenção do 

transporte público.

     Elaboração  e  aplicação  do  Plano  de  Mobilidade  Urbana,

garantindo a adequação do município à Lei nº 12.587/12;
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