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Trata-se de um conceito de atendimento das demandas por
meio da Telemedicina incluindo:

• Triagem;

• Regulação do Atendimento;

• Atendimento na Clínica da Família e na Especialidade;

• Prescrição eletrônica do tratamento;

• Atendimento pela Farmácia Virtual com entrega da
medicação prescrita na residência da família conforme
regras estabelecidas no programa.

��������	����	������	�	�������	���	���������	
������������

Atendimento domiciliar por meio de equipe médica
multidisciplinar para os Idosos e pessoas com a Mobilidade
Comprometida contemplando:

• Programa de mapeamento e acompanhamento das
doenças existentes em todos os idosos da residência;

• Programa "casa segura" para prevenção de acidentes
domiciliares como escorregamentos e quedas;

• Programa de prevenção de doenças crônicas;

• Entrega da medicação na residência das pessoas
d t d
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Propiciar um melhor aproveitamento do prédio da Secretaria
da Mulher, transformando-o em um Instituto da Mulher
contemplando:
 Centro Ginecológico para acompanhamento com

especialidades como obstetrícia de alto risco, mastologia,
ginecologia infantopuberal, planejamento familiar;

 Centro de Acolhimento à Mulher com Atendimento
psicológico e jurídico;

 Acompanhamento de reabilitação pós cirúrgica para
cirurgias ginecológicas e obstétricas realizadas nos
hospitais da Prefeitura;

Com o mesmo conceito do Instituto da Mulher, criar o Instituto
da Criança e do Adolescente contemplando:

• Acompanhamento médico e nutricional até os primeiros
dois anos de idade para todas as crianças;

• Atendimento imediato (respeitando urgências e
emergências) em toda a rede de hospitais municipais;

• Programa de acompanhamento de riscos para crianças
nascidas antes de 39 semanas para reduzir a taxa de
mortalidade que está maior do que a média do estado;

• Reduzir a taxa de mortalidade de crianças.
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Implantar um programa de reconhecimento do trabalho dos
profissionais da saúde garantindo:

• Fornecimento ininterrupto de Equipamentos de Proteção
individual e Coletiva;

• Melhor dimensionamento da carga horária de trabalho;

• Desenvolvimento de Plano de Carreira;

• Atualização do piso salarial;

• Capacitação periódica dos profissionais de acordo com
suas atribuições e desempenho.
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Garantir que a medicação essencial conforme Relação
Nacional de Medicamentos - RENAME, estabelecida pelo
SUS esteja disponível para a população no momento de sua
necessidade.

Estabelecer fornecimento direto entre laboratórios para
garantir que não haja a falta do medicamento nas farmácias
municipais.

Para os medicamentos que não fazem parte do RENAME,
garantir que a prescrição médica esteja disponível na rede de
farmácias do município evitando fraudes no fornecimento
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• Garantir acolhimento de cada indivíduo por uma equipe de
medicina de família;

• Equipar as Clínicas da Família com especialistas das
principais áreas de saúde e de estrutura para a coleta dos
exames rotineiros necessários;

• Atuar preventivamente na promoção de saúde e realizar o
acompanhamento de doenças crônicas para garantir melhor
qualidade de vida ao cidadão portador de doenças crônicas
como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares,
doenças do aparelho respiratório.

Criar projetos de lei para implantação de hospitais escola na
cidade de Barueri assegurando:

• Convênios com faculdades/universidades unindo
professores e especialistas para ensino em saúde de
graduação e pós graduação multidisciplinar;

• Centro Oncológico para o tratamento do câncer em Barueri;

• Centro de tratamento de doenças Cardio-vasculares.
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Readequar as regras de governança do sistema de Educação
Municipal:

• Adequar o nº de vagas nas creches para crianças de 0 a 3
anos de acordo com a localidade da residência da mãe;

• Garantir transporte eficiente e seguro para os estudantes
que necessitam de deslocamento;

• Garantir o melhor atendimento para alunos com
necessidades especiais

• Oferecer educação para Jovens e Adultos garantindo
oportunidade para a retomada de estudos e melhorar a
taxa de alfabetização do município.

• Viabilizar o programa de colégios cívico-militares

Criar política municipal de valorização e capacitação do
docente no que se refere a:

• Adequar jornada e Plano de Carreira e Remuneração;

• Enquadramento legal das Assistente de Maternal nas
instituições municipais;

• Programas para a Formação Continuada;

• Universalizar o acesso à educação com maior uso de
mídias digitais.
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• Promover a implantação de Instituições Técnicas Estaduais
ou Municipais para ampliar as oportunidades de trabalho ao
estudante e cidadão barueriense nas empresas aqui
instaladas;

• Promover programa jovem aprendiz nas empresas
instaladas na região.
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Promover a implantação de um Centro Tecnológico de
Pesquisas que promova a pesquisa, a tecnologia e a criação
de postos de trabalhos para estagiários de nível técnico,
tecnológico e universitário.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE
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• Discutir com setores econômicos ações para fortalecer a
economia local, gerando novos postos de trabalho;

• Criação da Casa do Empreendedor, para valorizar e
incentivar os empreendedores individuais locais, gerando
novas oportunidades e postos de trabalho;

• Garantir o ágil atendimento aos empresários em geral,
independentemente do porte da empresa;

• Desenvolver parcerias para gerar “empregos sociais” e
propiciar educação e capacitação às pessoas carentes
que não tiveram oportunidade de estudo;

• Desenvolver convênios com as instituições de ensino e
empresas instaladas na cidade para promover a
qualificação profissional para pessoas desempregadas ou
que necessitem de experiência para o primeiro trabalho;

• Criar um Posto de Atendimento ao Trabalhador para
intermediar a busca de mão de obra para as empresas e
trabalhadores qualificados ou não, sendo essa busca um
serviço gratuito para o empreendedor e trabalhador.

Criação de Plano Diretor juntamente com as Secretarias de
Habitação / Planejamento e Urbanismo, levando em conta
fatores como, saneamento, sistema viário, áreas de
preservação ambiental, áreas residenciais, industriais,
comerciais, entre outras, acompanhando permanentemente o
crescimento da cidade. de Barueri;

Adequação de todos os prédios públicos fazendo melhor uso
da iluminação natural e por meio de energia solar visando a
redução dos gastos com energia elétrica;

Revisar os convênios para destinação dos resíduos sólidos
para fornecer um atendimento da remoção de resíduos
sólidos em 100% dos bairros;

Promover programas para a remoção de entulhos para evitar
a aglomeração de entulhos nos entornos dos bairros evitando
a proliferação de insetos, enchentes e epidemias;

Criar programas de coletas seletiva por meio de cooperativas
estimulando a geração de empregos;

Criar metas para o tratamento de esgoto junto à empresa de
saneamento que assiste ao município, visando alcançar um
crescimento de 50% do tratamento.
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Entrega de 1000 apartamentos por ano, sendo:

• 60% destinado à urbanização de áreas livres;

• 40% sorteio (para moradores do município);

• Parcerias com Governo Estadual e Federal.
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• Construção de equipamentos públicos;

• Reforma das áreas externas;

• Manutenção das áreas externas;
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• Viabilizar mudança das famílias para Conjuntos
Habitacionais;

• Urbanização de Vias/Vielas;

• Saneamento Básico;

• Infraestrutura;

• Iluminação pública;

• Paisagismo.
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Convidar e propor a Participação da Comunidade nos
Programas Habitacionais:

• ONGs/Entidades sem fins lucrativos;

• Fundo Municipal de Habitação;

• Programas Sociais de Moradia.
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• Documentação de propriedade dos lotes;

• Urbanização



SEGURANÇA PÚBLICA
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Criar plano municipal de Segurança Pública estabelecendo
metas como:

• Estruturação da Equipe Municipal de Defesa Civil e tornar
mais eficaz o centro de monitoramento da cidade;

• Aprimorar integração da GCM com a PM

• Promoção de palestras educativas de combate às drogas
dentro das escolas municipais;

• Implantação de Ronda Escolar.
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Criar um grêmio recreativo dos servidores públicoscontendo:

• Atividades em clubes desportivos para servidores em
atividade e suas famílias;

• Atividades artísticas, laser e recreativas para servidores
aposentados.
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Estabelecer um Plano de Carreira que determine metas de
crescimento dentro da instituição como:

• Mapeamento e descrição das atividades para adequação
das funções;

• Programa de incentivo ao estudo de carreira evitando
desvios de função e manutenção dos postos alcançados;

• Abertura de Concursos internos e novos concursos;

• Capacitação e desenvolvimento dos profissionais da
Guarda Municipal.

• Implantar câmeras de segurança para monitoramento das
ocorrências de delitos;

• Implantar programas SOS cidadão para melhorar a
segurança comunitária por meio do uso de aplicativos;

• Criar programas de conscientização da população por
meio de palestras educativas realizadas junto aos comitês
“Amigos de Bairros”.



ASSISTÊNCIASOCIAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Promover programas integrados para garantir:

• Zerar déficit de vagas em creches possibilitando que as mães
carentes possam retornar ou ingressar no mercado de trabalho;

• Acesso gratuito para as famílias carentes aos serviços básicos
oferecidos por meio digital;

• Fornecimento do Cartão de Cesta Básica Cidadã para famílias
cadastradas que atendam os requisitos do programa;

• Implantação do Programa Lar do Idoso;

• Implantação de programas de reabilitação e convivência para
pessoas com deficiência ou com a mobilidade comprometida.

• Implantação da Casa de Passagem, promovendo a capacitação
da pessoa em situação de rua para o trabalho;

• Programa de reintegração de pessoas desempregadas ao
mercado de trabalho;

• Desenvolver campanhas de voluntariado para empresas e
famílias que queiram contribuir com a Assistência Social.

• Criar um hospital municipal para atendimento dos animais
domésticos;

• Assistência aos animais para garantir:

• Controle da população animal na rua;

• Controle de doenças epidemiológicas transmitidas pelos
animais de rua;

• Programas de adoção do animal de rua.


