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Introdução Partido Social Liberal - PSL 17 - Sertãozinho-SP. 

Plano de reorganização administrativa 

O Plano para a gestão do município de Sertãozinho- SP é um plano estratégico do PSL 
17, sendo um processo dinâmico e interativo para determinação dos objetivos, contendo 
estratégias e ações para o município. 

É elaborado por meio de diferentes e complementares técnicas administrativas com o total 
envolvimento dos setores administrativos com inclusão direta do funcionalismo público 
e atores sociais municipais, ou seja, munícipes, gestores locais e demais interessados na 
cidade. 

É formalizado para articular políticas federais, estaduais e municipais visando produzir 
resultados no município e gerar qualidade de vida adequada aos seus munícipes. É um 
projeto global que considera as múltiplas temáticas municipais. É uma forma participativa 
e contínua de pensar o município no presente e no futuro. 

É uma forma sistemática de gerir as mudanças e de criar um melhor futuro possível para 
a cidade. É um processo criativo com base em uma atuação integrada das secretarias que 
a longo prazo estabelece um sistema contínuo de tomada de decisão centrais e diretas que 
comporta a diminuição das burocracias administrativas e dos riscos diretos a população, 
identifica cursos de ações específicas e formula indicadores de resultado e envolve os 
agentes sociais e econômicos locais em todo o processo fazendo assim que as 
necessidades dos setores auferidos sejam tomadas de forma rápida e desburocratizada. 

Nosso projeto surge como uma ferramenta para afrontar a problemática urbana e 
possibilitar ações diretas à população, territórios, desigualdade, pobreza e informalidade; 
as infraestruturas urbanas, mobilidade; espaço público; competitividade e a nova 
economia da cidade e seu relacionamento com a gestão urbana, gerindo a sustentabilidade 
em todos os setores das secretarias. 

A partir da construção desta reorganização o Plano estratégico converte-se num processo 
permanente de desenvolvimento em cada território descentralizado, e nosso plano de 
administração finalmente traz a construção de um projeto de cidade melhor para se viver. 

  

PLANO DE ADMINISTRAÇÃO ATUAL 

Secretarias atuais: 

Atualmente a administração municipal de Sertãozinho atua com as seguintes secretarias 
de forma centralizada, as quais são: 

● Administração 
● Assistência Social 
● Cultura e Turismo 
● Casa Civil 
● Desenvolvimento Econômico 
● Educação 
● Esporte e Lazer 



 

● Fazenda 
● Governo 
● Meio Ambiente 
● Obras 
● Planejamento 
● Procuradoria Geral 
● Saúde 
● Segurança Pública 
● Subprefeitura de Cruz das Posses 

 

Autarquias: SAEMAS E SERTPREV. 

  

NOVO PLANO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Novo Plano de Administração tem o propósito preliminar de reagrupar algumas 
secretarias gerindo e readequando cargos e funções internas de cada servidor. 

As secretarias que compõe a atual administração serão compactadas e passarão somente 
a existir as seguintes Secretarias: 

• Administração 

• Educação e cultura 

• Esporte e Lazer 

• Saúde 

• Assistência Social e Habitação 

• Trânsito e Mobilidade Urbana 

• Meio ambiente 

• Segurança Regional 

• Planejamentos e Obras 

• Comunicação 

• Fazenda 

• Coordenação de serviços públicos e Desenvolvimento 

• Assuntos jurídicos 

Posteriormente o município será subdividido em 8 (oito) regiões nas quais as novas 
secretarias terão sub-sedes, e serão geridos em cada região por um Coordenador geral e 
por servidores regionais de cada secretaria. 

Cada território será dividido de forma igualitária, recebendo uma equipe que irá trabalhar 
de forma conjunta e integrada desburocratizando o sistema de prestação de serviço, para 



 

identificar as demandas, e planejar os programas de ações de políticas publica em cada 
território. 

Cada território receberá o mesmo número de servidores que formarão uma equipe de 
trabalho, coordenado em suas respectivas subsecretaria, assim como toda infraestrutura 
necessária para o desenvolvimento dos trabalhos e projetos existentes. 

Os Coordenadores Regionais deverão atender a demanda dos serviços públicos de sua 
região e serão responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos das subsecretarias que 
estão sob a sua responsabilidade. 

Os trabalhos de serviços públicos e de desenvolvimento de ações das Regionais deverão 
ser transmitidos pelos Coordenadores Regionais aos Secretários Municipais que farão o 
gerenciamento total dos recursos públicos de suas respectivas secretarias. 

As licitações necessárias para aquisição de materiais serão de responsabilidade dos 
Secretários, assim como todo o plano de governo, ficando a cargo dos Coordenadores 
somente a execução dos serviços municipais dentro de suas regiões. 

As Regionais deverão também compor o quadro Social dos munícipes de sua região, para 
que os secretários possam direcionar os recursos públicos ao encontro das necessidades 
daquela Região, ou seja, se uma regional necessita mais da Secretaria da Educação, como 
a criação de vagas em creches, os serviços públicos desta secretaria serão voltados a esta 
necessidade, se outra região necessita da Segurança Pública, assim o será. 

A regional dirimirá as necessidades dos munícipes de forma rápida e ágil dentro de sua 
região, sem que haja burocratização para a execução dos serviços municipais. 

 

DO REMANEJAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS E SUA VALORIZAÇÃO. 

As subsecretarias serão comandados em sua maioria por servidores municipais 
concursados que já estejam no quadro municipal e que já laboram nas respectivas 
secretarias, os quais possuem conhecimento técnico e fático das necessidades municipais. 

Os servidores serão redistribuídos dentro das Regionais e terão cargo de comando na 
elaboração de projetos e desenvolvimento das questões técnicas inerente a sua Região de 
atuação, sendo somente subordinados aos Coordenadores Regionais, que também se 
encontram subordinados aos Secretários Municipais. 

Com o surgimento das Coordenadorias Regionais, caso o quadro de funcionários públicos 
não sejam suficientes para suprir a demanda de atuação dos serviços públicos e dos 
projetos desenvolvidos pelas Regionais, será suprido a demanda de mão de obra com a 
contratação de servidores temporários, com tempo determinado de contrato de trabalho. 

Os servidores temporários não poderão ter cargos de gerencia ou “confiança” dentro das 
Regionais, sendo que este cargo já será exercido pelo funcionário público concursados, 
suas atuações serão meramente operacionais.  

Os funcionários públicos concursados receberão a cada período cursos de capacitação nas 
suas respectivas áreas, com bônus por metas alcançadas devidamente estipuladas por cada 



 

secretaria, e tais bônus advirá da economia gerada por cada secretaria pela eficiência do 
funcionalismo público. 

TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

O Plano de governo para município de Sertãozinho que se refere a terceirização, de início 
observará as necessidades de cada Regional, revisando os valores contratados pela 
municipalidade. 

Caso os serviços contratados com as empresas terceirizadas, sejam supridos pelas 
Regionais seus contratos serão interrompidos, sendo somente contratados serviços que a 
municipalidade não possui condições de executar. 

Com a contratação de servidores temporários para as Regionais a mão de obra que hoje é 
prestada pelas Empresas Terceirizadas será feita pelo município de forma mais rápida e 
barata, sendo quase todo serviços de manutenção será realizado pelas Regionais. 

Os valores despendidos nos contratos terceirizados para a execução de um serviço 
municipal com seu cancelamento gerará uma economia para os cofres públicos de grande 
monta, sendo que estes valores economizados pelo Município poderão contratar vários 
servidores temporários para as Regionais. 

O plano acima citado pode ser melhor descrito como exemplo: uma empresa terceirizada 
que possui contrato municipal de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro Milhões) anuais, para 
executar serviços no município com 177 empregados a sua disposição, tal valor poderia 
ser revertido nas Regionais que contariam com a colaboração de 700 (setecentos) 
servidores temporários, gerando diretamente 533 empregos diretos na administração 
pública sem aumentar os gastos já existentes. 

Os serviços que hoje são terceirizados serão mais bem realizados pelas Regionais, pois 
atenderão as necessidades dos munícipes e dos aparelhos públicos que necessitam de 
rapidez e prontidão, ex: manutenção de encanamentos, parte elétrica, serviços de limpeza 
de canteiros e podas de arvores e praças públicas, todos realizados de forma ágil para 
atender as necessidades dos munícipes. 

A Regionalização dos serviços públicos fará com que a prefeitura gaste muito menos com 
as empresas terceirizadas, gerando assim empregos diretos e distribuição de renda para a 
população, tendo efetividade nas solicitações dos munícipes em face as demandas dos 
serviços públicos. 

BENEFÍCIOS DA REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. 

Com o plano de descentralização dos serviços prestados pela prefeitura através das 
Regionais que estará presente em todos os cantos da cidade, os moradores estarão mais 
próximos dos serviços almejados e sem burocracia para seus requerimentos em face a 
necessidade de seu bairro sejam atendidos. 

 A nossa missão é fazer com que toda equipe Regional possa trabalhar integrada sem 
dificultar ou trazer dificuldades na criação das ações ou dos serviços prestados pelos 
servidores públicos em face aos serviços ou ações a serem prestadas, devidamente 
requisitados pelos munícipes daquela região. 



 

O objetivo é um trabalho corporativista, coordenado para alcançar e desenvolver a partir 
de um diagnóstico situacional, para um enfrentamento das causas, para impactar e 
melhorar a qualidade de vida dos moradores de cada território. 

Cada setor será acompanhado e controlado individualmente, pois o resultado será cobrado 
dos Coordenadores Regionais através de um mecanismo de controle interno de cada 
secretaria e todo trabalho desenvolvido deverá ser colocado em um relatório para 
acompanhamento e avaliação do desenvolvimento social. 

Responsabilidade dos servidores públicos de cada Regional: 

Os servidores públicos concursados destinados de cada secretaria para compor a Regional 
serão responsáveis por todas as ações e desenvolvimentos dos projetos respectivos de 
suas secretarias em desenvolvimento nos órgãos públicos específicos. 

A atuação dos servidores públicos nas Regionais deverá ser em busca da excelência dos 
serviços públicos através de projetos de forma coordenada entre si, contando com 
programas de inclusão social dos munícipes e das entidades que fazem parte daquela 
Regional. 

Os servidores públicos como acima mencionado serão responsáveis por todas as ações e 
planejamentos que possam ser unificados em seu território ou setor com finalidades de 
usar e aproveitar todo espaço e aparelho público para fomento da inclusão social da 
família da criança e do adolescente. 

Para melhorar a qualidade da prestação dos serviços de desenvolvimento na área da 
educação, o servidor público, poderá se utilizar de todos os atores (sociedade civil, 
mercado e associação ou OCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 
do município para desenvolver mecanismo que resultem em uma radicação de crianças 
menores na rua, posterior ao horário de aula, objetivo é proporcionar aos pais condições 
de oportunidade de trabalho para que não venha a precisar pagar por cuidadoras 
autônomas, prejudicando parte de sua renda familiar. 

O servidor público da saúde: será responsável por todo trabalho e desenvolvimento na 
área da saúde de sua Regional, incluindo os postos médicos, farmácias, e Postos de Saúdes 
de seu território para atender todas as necessidades de baixa e média complexidade, por 
todas as ações educativas e por todo desenvolvimento de ações preventivas na área da 
saúde em seu território, e contará com a ajuda dos demais servidores das outras áreas, 
para que as ações tenham resultados bem avaliados, contando com todos os agentes 
comunitários, médicos e enfermeiros, na atuação preventiva em seu setor o qual deverá 
envolver os moradores, comerciantes e o terceiro setor, que  participara das ações, eventos 
e projetos desenvolvidos, centralizadas em seu território, criara ações comunitárias 
educativa que  resultem em um envolvimento entre prefeitura e moradores, empresas 
privadas, ex: ação que conte com a participação das crianças, oferecendo a explicação da 
ação a partir de um teatro (cultura), o professor que envolve a escola (Educação) para 
expressar a finalidade que é a saúde. Por isso a importância de trabalhar 
desburocratizando e organizadamente integrados. 

O Servidor público de assistência social e habitação: será o responsável por fazer todo 
levantamento social de cada família que more em seu território, este levantamento será 



 

responsável pelas ações a serem planejadas com o conhecimento situacional, saberemos 
como atuar mediante a realidade de cada área. Caso o servidor público de assistência 
social se deparar com um problema social, como exemplo: podemos dizer que caso haja 
pessoas sem teto, alto índice de menores grávidas, idoso que necessitam de auxilio 
domiciliar, mobilidade, desemprego, problemas de usuários de drogas, saberá priorizar a 
qual programa de ação será implementado para impactar sobre a realidade social e 
diminuir o problema naquele local, o setor da habitação fará o levantamento legítimo de 
quantas famílias em seu território necessitam de moradias para a inclusão nos programas 
habitacionais de baixa renda, como o minha casa minha vida, fazendo assim um quadro 
real de quem realmente necessita de habitação em nosso município, sendo este estudo um 
indicador para que Secretario Municipal busque recursos de forma a sanar os déficits 
habitacionais em nosso município. 

O servidor público do Transito e Mobilidade Urbana: O servidor público de trânsito será 
o responsável por cuidar de tudo que for respectivo a mobilidade urbana de seu território, 
Ex: condições do asfalto, lugares que proporcione perigo a pedestres, sinalização de solo 
outros assuntos do gênero, transporte coletivo, entre outros. 

O servidor público da Segurança Regional terá a incumbência de realizar junto aos 
munícipes e empresários de sua região projetos para diminuir o índice de criminalidade e 
contará para isso em seu território um local ou base fixa de viaturas da GCM para inibir 
a atuação da criminalidade, sendo que os GCMs atuantes na prevenção e combate à 
criminalidade em sua regional, além de realizar a segurança do patrimônio público 
municipal como escolas e creches, áreas verdes, postos de saúde, inclusive nas praças 
públicas, cujos projetos de inclusão social serão fortemente incentivados aos moradores 
e empresários que utilizem aquele espaço público. As praças ou espaços públicos que 
iram receber projetos para empresários contará com a presença dos GCMs de forma fixa 
proporcionando as famílias e usuários aos trabalhadores daquele local uma segurança 
maior.  

O servidor público do Meio Ambiente, além das ações sociais e projetos voltados a 
natureza e o convívio social também terá auxilio da GCM para cuidar de tudo que for de 
sua competência, prestara um trabalho educativo nos bairros de seu território, mas terá 
poder de autuar infratores que poluir o meio ambientes a partir de descartes em áreas 
proibida. Os terrenos baldios, sem construção poderá ser isento de impostos caso haja 
plantio e cultivo de verduras e hortaliças, cujo percentual da lavoura deverá ser destinado 
a escolas e creches, e que também se adéquam nas normas da administração do meio 
ambiente e nas normas legais, esta medida será para diminuir a possibilidade de terrenos 
baldios que possam ser utilizados por descarte de domésticos, de obras, e lixo que possam 
fazer proliferar criadouro de inseto e bichos peçonhentos e até o mosquito da dengue, 
junto de cada setor a prefeitura incentivara feiras livres de tudo que for produzido em 
lugar apropriado para consumo do varejo. 

Coordenador de serviço público, atuará dentro de seu território, cuidando e liderando 
equipes de prestação de serviços públicos, Ex: equipe fixa de podas de arvores, de limpeza 
em áreas públicas e em prédios públicos como Creches, escolas, praças, uma segunda 
equipe de manutenção básica atendera reparos de parte elétrica e hidráulica dos 
equipamentos públicos em geral. 



 

Área rural: recebera uma equipe de servidores integrados para cuidar e fazer funcionar 
toda estrutura da SAÚDE e da EDUCAÇÃO, contara também com a patrulha rural que 
possibilitara segurança aos moradores e ao meio ambiente. 

Contara com oficinas orientadoras de cultivo e apoio de máquina agrícola ao pequeno 
produtor. A prefeitura criara um CEASA para consumo de toda produção rural, a 
prefeitura comprara produtos pontuais produzidos para consumo de escola creches e casas 
de apoio, para colaborar no fortalecimento econômico do produtor, toda produção rural 
será levada ao CEASA para consumo no varejo, movimentando a economia, incentivando 
o agricultor que saiu do campo a voltar para sua vida de origem, a prefeitura será 
responsável pela publicidade deste CEASA para que todo comercio local possa comprar 
os produtos do nosso próprio município. 

 A prefeitura manterá a autarquia SAEMAS continuará na fiscalização do abastecimento 
de água e na coleta de esgoto, e na manutenção da rede e das limpezas de bocas de lobo, 
responsável pelos padrões de qualidade dos serviços atribuídos. 

Municipalização x Terceirização 

A terceirização de parquímetros será instituída pelo município, os agentes orientadores 
de trânsito serão mantidos e aumentados pela prefeitura, a um número equivalente a 
necessidade que servirá de vigilantes aos veículos estacionados, pois os usuários pagam 
o estacionamento sem terem nenhum benefício ou garantias. 

A instalação de parquímetros, trará benefícios ao município, pois a receita arrecadada 
ficara em nossa cidade, e servirá para aumentar o quadro de funcionários para atuarem na 
organização de um transito muito melhor. 

As receitas auferidas pela municipalização serão utilizadas para aquisição e construção 
de estacionamentos municipais de três andares com entradas e saídas independentes, na 
qual o valor cobrado será o mesmo pago pelo contribuinte usuário da rua. 

Os agentes de trânsito também cuidarão das rotatórias em horário de pico fazendo com 
que a fluidez dos veículos ocorra de forma organizada e contabilizadas por equipamento 
de cronômetro, até que todas sejam metaforizadas, para proporcionar tempo igual a todos 
os veículos que desejam cruzar ou entrar nas rotatórias, bem como a instalação de 
semáforos com sensor de presença. 

Os integrantes do quadro de agentes da área azul, hoje administrado pela APAMI, 
passarão a ser distribuídos dentro das secretarias do munícipio para que possam se 
desenvolver profissionalmente, nos mesmos moldes de tempo de contratação hoje 
utilizados. 

ANTES de implementar: 

Antes de iniciar a execução da elaboração de nossa gestão, ou plano de administração, 
em nosso município é necessário dedicar tempo para sua organização, a aplicação e 
definição da metodologia do projeto; constituição da equipe multidisciplinar e local; 
divulgação do projeto na prefeitura e no município; capacitação das pessoas envolvidas; 
elaboração dos planos de trabalho; e formalização dos procedimentos de gestão do projeto 
novo a ser aplicado. 



 

  

Quem fará parte desta nova gestão: Os servidores públicos atuantes e concursados e 
capacitados em suas atribuições. 

Coordenadores: Educação e cultura, Esporte, Saúde, Coordenador de assistência social, 
Trânsito e Mobilidade Urbana, Meio ambiente, Coordenador de serviços públicos e 
Segurança, constituem uma parte fundamental para o sucesso metodológico desse projeto 
coletivo e participativo. 

Também podem ser compostas pelos seguintes papéis: primeiro e segundo e terceiro 
setor, gestor, equipe de servidores municipais, e munícipes. Todas as atividades do 
projeto devem ser elaboradas pelos componentes da equipe integrada atuando de forma 
interdisciplinar e coletiva, complementada pelos seguintes grupos de pessoas: conselho 
municipal e o conselho da comunidade local. 

Após nomear os envolvidos, será necessário capacitar os mesmos e posteriormente 
planejar suas atividades. Todo projeto elaborado partira do princípio de avaliação local, 
para compreensão das demandas necessárias, respeitando a necessidade de ações distintas 
a cada área descentralizada. 

Critérios para elaboração dos planejamentos: 

Quantas pessoas há na comunidade?  

Como ela é formada e como se organiza?  

Quais suas oportunidades de trabalho e renda?  

Como se insere no município ou região onde se localiza?  

Quais as políticas ou ações públicas existentes para esta comunidade?  

Qual seu grau de vulnerabilidade? 

 

SECRETARIAS 

Secretaria de Segurança. 

“Segurança Pública é segurança na rua para a família. ” 

Com a criação das Regionais a Secretaria de Segurança Pública terá novas diretrizes e 
será necessário o aumento do efetivo que atualmente conta com aproximadamente 166 
funcionários, passando para 300 funcionários, com a continuidade da escala atual de 
trabalho (12/24 horas). 

Com a criação das bases e com o aumento do efetivo, a GCM abrangerá todo o município 
de forma rápida e eficaz, garantindo assim a segurança dos munícipes. 

Além das escolas todos os prédios públicos regionais também contaram com um GCM, 
para garantir a segurança dos munícipes e dos funcionários públicos que laboram naquele 
local. 



 

Na área rural o efetivo contará com 4 GCMS por viatura, sendo montada a base nos 
bairros rurais devidamente distribuída em locais estratégicos, dando ao morador rural uma 
maior segurança e atendimento com menor tempo de resposta, quando solicitadas. 

Na área central, uma base móvel estará fixada na Praça 21 DE ABRIL, para auxiliar os 
comerciantes e a população, que contaram também com rondas a pé e com o apoio de um 
veículo e motos dos GCMs. 

A base móvel contará com equipamentos de monitoramento da região central, para 
auxiliar os GCMs que estarão realizando as rondas, nesta área. 

O plano de segurança não aumentará somente o efetivo da Guarda Municipal, mas 
também suas estruturas operacionais, aumentando o número de veículos que realizaram 
as rondas que atuarem no centro da cidade e nas avenidas dos bairros que concentram um 
grande número de lojas. 

Defesa Civil 

Atualmente a defesa civil conta com a atuação de GCM para compor seu quadro e com a 
descentralização para as Regionais, os serviços simples daquela Região continuarão com 
os mesmos porem nos serviços de alta complexibilidade que eles não poderão operar, será 
realizado pela Defesa Civil que realizará os trabalhos específicos de sua função e contará 
com um corpo devidamente preparado e capacitado, com treinamentos e equipamentos 
próprios. 

Os funcionários públicos que comporão a Defesa Civil serão contratados por concurso 
público especifico e não mais será permitido o desvio de função. 

Agentes de Trânsito. 

Os agentes de trânsito deixaram de responder a Secretaria de Mobilidade Urbana, 
passando a integrar e responder diretamente a Secretaria de Segurança Pública. 

Com a respectiva mudança, haverá maior integralização entre os GCMs e os Agentes de 
Trânsito, para desenvolver os trabalhos em conjunto, e os mesmos também receberão os 
devidos equipamentos para a integralização e desenvolvimento das funções futuras. 

Muralha Digital 

Ampliação dos setores de monitoramento, aumento assim a área monitorada em nosso 
município, para dirimir com maior rapidez os delitos efetuados, com a implementação e 
mudança de sistemas nas atuais câmeras que compõe atualmente a muralha. 

Os proprietários de veículos provenientes de delitos, ao comunicarem os furtos, 
possibilitarão o comunicado imediato aos agentes municipais os quais acionaram os 
GCMs, que darão a busca com maior intensidade ao veículo em questão, agindo assim 
com rapidez ao chamado. 

  

 

 



 

SECRETARIA DA SAÚDE. 

Prioridade. 

Na área da saúde, o plano do PSL é primeiramente permanecer abertas as UBS’s (pelo 
menos três delas), em locais estratégicos, até às 23 horas, com toda a estrutura necessária 
para a atuação em suas Regionais. 

O projeto do PSL é abrir de imediato UBS até as 23hrs (até 3 unidades). 

A ideia principal do projeto do PSL para as UBS, é que o paciente deverá ser atendido 
por um médico e após a sua consulta, já ser medicado naquele local e sair para sua 
residência com o medicamento que foi prescrito pelo médico. 

Todos os pacientes ao serem consultados terão um cadastro que ficará on line através de 
um sistema que o identificará pelo número do cartão do SUS.  

Este sistema terá todo histórico do paciente e nele o médico já realizará o pedido de 
exames, on line, e já agendará o retorno do paciente, acabando com a fila de espera e as 
ligações de agendamentos. Os exames serão realizados em um primeiro momento na de 
forma contratada, mas a proposta do PSL é fazer a construção de uma unidade de 
Laboratório Municipal, para atender mais rápido e ágil os exames agendados. 

Os encaminhamentos dos munícipes pelas UBS para os exames de média e alta 
complexidade que atualmente geram uma grande fila de espera e não possui a realização 
de exames, serão totalmente remodelados, além da criação de um Laboratório Municipal. 

Para essa remodelação a proposta do PSL é que o munícipe ao ser atendido no Laboratório 
Municipal já será atendido por um especialista e terá a sua disposição os exames inerentes 
a sua patologia. 

Em relação ao corpo clínico que atuaram tanto na parte geral como nas especialidades na 
área da saúde, o quadro de servidores médicos será ampliado para atender a demanda nas 
Regionais, com a revisão da questão salarial do servidor, objetivando atrai ló para laborar 
na rede pública. 

Outra proposta do PSL é fazer que os Postos de Saúde atuantes dentro das Regionais 
tivessem uma maior amplitude de atendimento com agentes comunitários, fazendo assim 
um tratamento preventivo dos munícipes daquela Regional, com toda infraestrutura de 
locomoção, principalmente do munícipe que se encontram doentes. 

 Com esta prevenção as UBS não ficarão superlotadas, possibilitando um melhor 
atendimento e com uma prevenção maior das doenças. 

O PSL manterá funcionando o programa de atendimento domiciliar, para atendimentos 
dos pacientes acamados impossibilitados de mobilidade, com corpo clinico 
especializados e capacitados para atendimento dos munícipes que precisarem. 

Na UBS de cada regional também se contará com os Ambulatório Regional de 
Especialidades, que funcionará em conjunto com as farmácias, possibilitando que o 
munícipe tenha dentro de sua Regional este serviço. 



 

Em cada UBS haverá uma assistente social que fará a triagem dos munícipes que utilizam 
medicamentos de alto custo, fazendo assim um quadro das necessidades daquela 
Regional, diminuindo o tempo de espera e dando ao município um levantamento das 
necessidades dos pacientes, fazendo assim que os medicamentos não faltem ou tenham a 
necessidade de ações judiciais que oneram tanto o município. 

Por fim, será implementada uma UBS Infantil, para o atendimento exclusivo de crianças 
de 0 a 12 anos de idade, fazendo com que estas não sejam colocadas em risco de 
atendimento conjunto com adultos portadores de diversas doenças. 

 

SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

A proposta do PSL para o trânsito de nosso município tem como prioridade a mudança e 
gerenciamento do trânsito nas principais vias de nosso município. 

A criação de avenidas nas ruas principais dos bairros de maior trânsito, principalmente 
nos horários de picos, fazendo assim que haja maior fluidez dos veículos naquele local. 

Modernizar o sistema de estacionamento na área central. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

O transporte público é visto pelo PSL como algo importante para a sociedade, 
principalmente para a classe trabalhadora que possui uma renda menor e necessita muitas 
vezes deste meio de transporte. 

Os valores pagos pelos usuários do transporte público, é um dos mais caros da região e a 
proposta do PSL será revisar, tal valor, pois o lucro das empresas será voltado ao usuário, 
fazendo assim com que o valor seja reduzido. 

Além dos valores atuais, uma proposta do PSL para Sertãozinho, será a integralidade do 
transporte público com a criação de terminais interligando primeiro as Regionais e depois 
uma conexão central, na qual o usuário poderá ter acesso a todos os bairros da cidade, 
sem necessitar pagar nova tarifa. 

A integralização dos bairros fará que o usuário necessite de menor tempo para chegar ao 
terminal e assim ela alcançará todo o município em um menor tempo. 

Com a integralização do transporte coletivo, a prefeitura proporá a criação novas linhas 
de transporte, principalmente nos bairros novos, bem como novas modalidades de 
transportes, como os já existentes tuc tuc e o transporte de passageiro por aplicativo. 

 

Criação de ciclovias e ciclofaixas 

Outro ponto importante é a criação das ciclovias e ciclofaixas nas principais vias de nossa 
cidade. 



 

A criação das ciclofaixas melhora o tráfego de veículos e estimula a prática de esportes 
pelos munícipes. 

 

 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

A educação é algo muito importante na visão e nos princípios do PSL, e por isso as 
propostas para que Sertãozinho tenha uma educação de qualidade é primordial. 

A proposta do PSL é que os alunos da rede pública de ensino tenham melhores condições 
e estruturas nas salas de aula e nas escolas. 

Esta estrutura inicia-se em salas de aulas dignas de receber os alunos, com lousas moveis, 
data show e TVs com internet integrada, para que o professor possa ter toda estrutura em 
desenvolver as aulas a serem aplicadas, os quais também passaram por uma capacitação 
periódica de cursos, os quais também serão melhores valorizados nas questões salariais. 

O aluno terá uma alimentação de qualidade, com o acompanhamento de nutricionistas, 
de produtos orgânicos fornecidos por produtores rurais de nossa cidade, com cardápios 
voltados a saúde dos alunos. 

A proposta do PSL é que o aluno após a carga horária de aula continue nas escolas, com 
programas integrados a cultura e esporte.  

As escolas em conjunto com os centros comunitários serão uma extensão do aprendizado 
dos alunos, os quais poderão aprender a tocar instrumentos musicais, fazer cursos de 
teatros e realizar uma atividade física com a finalidade esportiva. 

As atividades extracurriculares para os alunos proporcionaram que ele vá até a escola no 
período da manhã e volte somente ao final da tarde para sua casa, capacitando o mesmo 
nos períodos em que ele teria este tempo vago para aprender e capacitar em algo novo e 
importante para seu futuro. 

Outro projeto do PSL é fazer que a Assistência social realize cursos profissionalizantes 
para desenvolvimento dos munícipes que desejarem, com aulas de corte e 
costura, tricô, padaria, eletricista, etc. Os produtos desenvolvidos pelos alunos serão 
utilizados em nosso município, como a confecção de uniformes para os alunos da rede 
pública de ensino, padronizando os mesmos em todas as escolas e creches do município. 

 

CENTRO COMUNITÁRIOS DAS REGIONAIS 

A proposta do PSL para os centros comunitários é que os mesmos no período diurnos 
sejam um instrumento de capacitação dos alunos da rede pública e nos períodos noturnos 
e de finais de semana um instrumento de integralização da sociedade. 



 

Nestes locais a população terá cursos oferecidos pela secretaria de educação e cultura, 
capacitando os munícipes para que tenham uma profissão e assim contribuam com a renda 
familiar. 

Aos finais de semana os centros comunitários em conjunto com a população realizaram 
eventos esportivos nas quadras de esporte, fazendo que as pessoas das regionais se 
integrem em comunidade. 

Lembrando que os centros comunitários assim como todos os aparelhos públicos terão a 
segurança da GCMs nestes locais por 24 horas. 

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 
DESENVOLVIMENTO 

Como anteriormente salientado, as Regionais realizaram os serviços públicos nos bairros 
que a compõe. 

 Na área do desenvolvimento a proposta principal do PSL é a criação de uma nova área 
industrial para atrair grandes empresas que gerem empregos em nosso município. 

Nestas áreas serão criados novos distritos industriais, e uma meta é a criação de um 
distrito industrial da área de artesanatos, na qual todos os produtores deste setor terão 
além das áreas para implementação das empresas uma central de tratamento de resíduos 
provenientes da fabricação e do banho das peças. 

Este tratamento trará diretamente um impacto na área ambiental de nosso município, pois 
os resíduos de muitas empresas não serão mais lançados nos rios e afluentes, além de 
baratear o custo de produção dos empresários deste setor, pois os valores depreendidos 
para o tratamento serão rateados com todos os produtores daquele polo industrial. 

O PSL também tem uma proposta de reduzir as alíquotas dos impostos municipais de 
forma decrescente para as empresas na geração de empregos diretos, pois aquelas que 
gerarem mais empregos pagaram menos impostos municipais. 

O PSL fará com que a prefeitura tenha um canal aberto com todos os empresários de 
nosso município para ouvir todas as solicitações e sugestões fazendo com que a prefeitura 
e empresas caminhem juntas, proporcionando assim uma desburocratização em face das 
necessidades enfrentadas pelas empresas privadas de nosso município. 

Outro ponto para a geração de empregos em nosso município é a mudança na Lei de 
Zoneamento municipal para a abertura de empresas, pois está Lei restringe em muito a 
abertura de pequenas empresas. 

 

SECRETÁRIA DE ESPORTE 

O PSL acredita muito no esporte, como fonte de integração da sociedade, 
desenvolvimento da conduta humana e da formação moral e cívica do cidadão. 

O projeto do PSL para o esporte de nossa cidade, primeiramente como já foi relatado é a 
integralização dos alunos com outras secretarias, dando aos nossos jovens, projetos 



 

sociais e dinâmicos para a pratica de todo tipos os de esportes em harmonias com outras 
atividades em horários diferenciados das aulas. 

 Além dos projetos com os jovens o desafio da Secretaria do Esporte é fazer a 
integralização de outros esportes poucos praticados em nosso município, como o vôlei, 
basquete, xadrez, natação, corridas, rúgbi, Judô, MMA, handebol entre outros, abrindo a 
oportunidade para surgimento de novos talentos, assim como a integralização de 
empresas patrocinadoras. 

No esporte o trabalho com o Sertãozinho Futebol Clube será mais próximo, fazendo que 
os jovens possam participar das escolinhas de futebol nas categorias de base. 

 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

 RESÍDUOS SÓLIDOS OBJETIVO GERAL 

Tratar a respeito da problemática do descarte de resíduos sólidos nas cidades, procurando 
apresentar as maneiras corretas dessa prática para se diminuir a agressão direta que sofre 
o meio ambiente. 

A problemática da destinação dos resíduos sólidos é um problema ambiental grave e 
necessita de total urgência de medidas para diminuição e reaproveitamento, pois as 
consequências do descarte incorreto atingem a população mundial. 

Os resíduos são classificados em orgânicos, inorgânicos e tóxicos. O presente trabalho 
dará mais enfoque nos resíduos inorgânicos, os quais podem ser fonte de rendas e 
contribuir para o menor desgaste dos recursos naturais se forem reaproveitados, ou seja, 
passarem pelo processo da reciclagem. 

Será tratado também a respeito das obrigatoriedades por parte da Nova Política a qual 
exige comprometimento dos poderes públicos, das empresas, da população e também dos 
catadores de resíduos, que são reconhecidos como agentes fundamentais para o sucesso 
da nova política. 

A conscientização é necessária, oportuno apresentar algumas propostas para divulgação 
em massa dos problemas encontrados nos dias atuais, utilizando, sobretudo, as escolas de 
ensino fundamental e ensino médio de nosso município. 

Como atingir a sociedade comum? O projeto do PSL é fazer a divulgação de forma ampla 
e eficaz nas escolas e setores públicos das regionais através de folhetos, cartazes, banners, 
Instalação de lixeiras, recolhimento de óleos nas escolas, Projeto “Consumo Consciente, 
para utilização de lâmpadas de menor consumo de energia e pilhas e baterias 
descartáveis”. 

As vantagens principais da reciclagem de materiais é a preservação do meio ambiente e 
também a geração de riquezas. Entre os materiais que podem ser utilizados para 
reciclagem, os mais utilizados são: o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. 

Os catadores de matérias reciclados além de reduzirem o lançamento de descartes no meio 
ambiente poluindo o mesmo, fazendo de forma direta um risco a saúde pública dos 



 

munícipes, passam a obter renda destes materiais, melhorando assim a qualidade de suas 
vidas. 

 

 

COOPERATIVAS 

O município através de parcerias, fará surgir em suas Regionais as Cooperativas para 
gerir os materiais reciclados daquela Regional, fazendo assim que os aterros sanitários 
recebem menos matérias que deveram ser reutilizados, preservando assim e prolongando 
o tempo útil dos aterros sanitários de nosso município. 

A inclusão das Cooperativas, além de reciclar os materiais que iriam para o aterro, 
transforma nossa cidade em um município limpo e saudável, principalmente nas áreas de 
córregos e nascentes. 

Os cooperados que laboraram na coleta seletiva passaram por um treinamento de 
capacitação, junto a prefeitura municipal. 

 

COLETA SELETIVA — é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são 
possíveis de serem reciclados, previamente separados por cada cidadão e entregues às 
cooperativas de catadores. Os benefícios principais estão associados à preservação 
ambiental e à geração de renda. 

1. Separar o lixo seco de todos os restos orgânicos. Não é necessário separar os recicláveis 
por tipo de material; 

2. Limpar as embalagens para retirar os resíduos dos alimentos e dos produtos de higiene 
e limpeza; 

3. Informar sobre o dia da semana em que há coleta no seu bairro e entregar o material 
separado para os catadores da cooperativa. A participação de todos é extremamente 
importante para o andamento do programa. 

Nas áreas de recreio e distritos industriais, onde o acesso é difícil e a densidade 
populacional é menor, estão sendo implantados novos ECO PONTOS. 

Em relação ao material não recolhido pelas Cooperativas, o município assumirá a coleta 
dos lixos. 


