
Coligação Avança Sertãozinho

PLANO DE GOVERNO

Com novas diretrizes, renovando ideias e apontando com nitidez nossos propósitos queremos conectar-nos
de verdade com a população de  SERTÃOZINHO e de  CRUZ DAS POSSES e colocando nossa  GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR.

Representa um grande desafio aprimorar tudo que construímos com o 45, que agregou diversos partidos ao
longo de nada menos do que cinco gestões municipais, quatro do atual prefeito e uma do saudoso Dr. Trigo, sempre
muito bem avaliadas pelos nossos munícipes. 

Com a força transformadora de todos que querem continuar lutando por uma SERTÃOZINHO e uma CRUZ
DAS POSSES cada vez melhores, está a chave para o futuro que desejamos com: mais cidadania, mais abertura à
participação popular, mais transparência, mais prosperidade  usando as ferramentas adequadas:  humanização +
tecnologia + desburocratização.

 Somamos a isto tudo as nossas vivências profissionais, administrativas e legislativas visando melhorar, tanto
o relacionamento dos sertanezinos com seus governantes, como também, a qualidade dos serviços públicos e da
vida de todos. 

Não há fórmulas mágicas e imediatas para bem governar nossa cidade .  Mas, com muita  vontade política
traçamos, junto com os partidos que nos apoiam e com os candidatos a vereadores, propostas, projetos, metas a
alcançar e formas de atingir nossos objetivos que poderão ser constantemente revistos e ampliados conforme as
necessidades ou situações emergenciais, como a atual pandemia da Covid-19, que tanto tem exigido de todos nós.  

Nesta publicação, pretendemos mostrar uma síntese da Administração Municipal que vamos desenvolver
com muita responsabilidade e respeito ao dinheiro público. 

Detalharemos, a seguir, as nossas propostas para reinventarmos o futuro por meio de uma cidade de todos
e para todose colocando nossa GENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

Diretrizes:
Humanização + Tecnologia + Desburocratização + Visão Holística

Objetivos:
Inovação e Capacitação; Geração de Oportunidades e Renda

Metas:
Transparência e Cidadania Plena

Resultados:
Desenvolvimento  Humano,  Valorização  do  Funcionalismo,  Excelência  na  Prestação  de  Serviços  Públicos,

Melhoria na Aplicação dos Recursos Públicos

Pressupostos para Bem Governar
Sertãozinho e Cruz das Posses

1º) Valorização do Servidor Público
A todos os servidores públicos será assegurando o direito de ser ouvido. Além disso, haverá:
- Investimento em qualificação contínua – através do Centro de Capacitação do Servidor Público.
- Melhoria contínua das condições de trabalho –  cuidando das condições físicas e materiais dos locais de

trabalho.

2º) Uso da Tecnologia
O  mundo  todo  tem  colocado  a  Tecnologia  a  serviço  da  qualidade  de  vida.  Isto  possibilita  também,  a

resolutividade das demandas, tanto em Sertãozinho, quanto em Cruz das Posses. Para tanto temos que:
- Oferecer Internet para Todos (como já ocorre em muitas cidades brasileiras).
- Instalar Pontos de Wi-fi – em espaços públicos de todas as regiões da cidade.
- Implantar a  Conexão Cidadão –  possibilitando a conexão das pessoas com todos os canais dos serviços

públicos.



A seguir, 
um esboço do nosso Plano de Governo.

EDUCAÇÃO

Fomentar investimentos e políticas públicas para garantir a igualdade de condições de acesso, permanência
e padrão de qualidade na Educação Pública, na conformidade da Constituição Federal, do Plano Nacional de Base
Curricular e do Plano Municipal de Educação, devidamente atualizados, com:

-  Ação Pedagógica–  alinhando a  proposta  curricular  das  escolas  com planos  de  avaliações  e  metas  de
aprendizagem.

 Fortalecer  o  acompanhamento do acesso e  permanência  dos  alunos matriculados na Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, evitando a evasão. 

 Fortalecer as práticas pedagógicas visando à oferta de ensino de qualidade. 
 Implantar  e  aperfeiçoar  práticas  pedagógicas  voltadas  ao  desenvolvimento  de  metodologias,  materiais

didáticos, recursos e equipamentos de tecnologia assistida para a promoção do ensino e aprendizagem dos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. 

 Aperfeiçoar e ampliar a oferta da educação em tempo integral.
 Manter e ampliar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos aos que não tiveram acesso à Educação

Básica na idade certa com opções articuladas com a Educação Profissional. 
 Manter e aperfeiçoar Programas voltados à formação de leitores. 

-  Gestão  Escolar –  buscando  o  aperfeiçoamento  do  ambiente  escolar,  apoiando  as  boas  iniciativas  de
diretores, professores e funcionários, além de incentivar a participação dos pais ou responsáveis.

 Promover melhorias na infraestrutura das Unidades Escolares visando segurança e acessibilidade. 
 Promover recursos materiais e equipamentos, conforme idade do público atendido. 
 Implantar  Sala  Multimídia  com  projetor  e  laptops  para  alunos  e  professores  nas  unidades  de  Ensino

Fundamental I e II, pois com o avanço da tecnologia é necessário um trabalho de cultura digital. 
 Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil, por meio de adequações e construindo creches. 
 Construção de novas escolas, se possível, de tempo integral.
 Ampliar salas de recursos multifuncionais e o número de profissionais visando aperfeiçoar o Atendimento

Escolar  e  Atendimento  Educacional  Especializado  aos  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  do
desenvolvimento e altas habilidades.  

 Adequar gradativamente o número de funcionários nas escolas e nas creches de acordo com o número de
alunos.

 Ampliar, de acordo com as necessidades das unidades, o horário de atendimento das creches.
 Ampliar  a  contratação  de  Profissionais  na  Educação  destinados  à  área  de  Inclusão  direcionado  às

crianças/pessoas/PcDs, estabelecendo parceria entre a Prefeitura e a Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo. 
- Valorização do Magistério – analisando, apoiando e disseminando boas práticas docentes. 

 Implementar  ações  voltadas  para  a  prevenção,  atenção  e  atendimento  à  integridade  física,  mental  e
emocional dos profissionais da educação. 

 Fortalecer e ampliar a formação continuada de professores, funcionários administrativos e operativos no
Centro  de  Capacitação  do  Servidor  Público,  que  agregará  o  Departamento  Pedagógico  e  os  conselhos
vinculados à Educação.

Políticas Intersetoriais e Participação Comunitária
 Instituir a Política Municipal de Cultura Cidadã, visando o aprimoramento das relações humanas, para todos

os segmentos da sociedade, em parcerias com outras secretarias municipais e com os Poderes Judiciário e
Legislativo locais.

 Estímulo  à  formação  das  Comunidades  de  Aprendizagem  com  vista  a  oportunidades  de  cursos
extracurriculares que possam ser aproveitados tanto pelos estudantes quanto pelas famílias.

 Implementar  uma  Comissão  Revisora  do  Plano  Municipal  de  Educação  (PME)  para  realizar  todas  as
adequações  necessárias  de  modo democrático e  transparente,  contando com a  efetiva  participação  da
sociedade e das comunidades de aprendizagem.

 Celebrar  convênios  com entidades  de  Ensino  Superior  para  elevar  o  padrão  de  formação de  todos  os
professores da rede.



 Criar  o  Programa Municipal  do Voluntariado da Educação para  celebração de iniciativas  e  execução de
múltiplas atividades.

 Fomentar o Cursinho Pré-Vestibular gratuito para alunos concluintes do Ensino Médio e para quem queira
capacitar-se para vestibulares e concursos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Buscar a solução dos problemas sociais crônicos e dos efeitos negativos da pandemia da Covid-19, com:
- Implantação do Cadastro Social Único (CASU), no sistema online.
- Adoção de Políticas de Inclusão beneficiando pessoas com deficiências, desempregados e subempregados,

vítimas de violência, moradores de rua, dependentes químicos e pedintes.
-  Realização  de  Parcerias  para  implantação  de:  cooperativismo  e  associativismo;  agricultura  familiar  e

comunitária e mutirões.
- Implantação ou aperfeiçoamento de ações que atendam às necessidades de inclusão de jovens no mercado

de trabalho, bem como de pessoas em situações de vulnerabilidade.
- Implantação de: cooperativismo e associativismo, qualificação ou requalificação profissional, agricultura

familiar e comunitária, usinas de reuso de materiais, mutirões.
- Criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência e de Acessibilidade.
- Estabelecer parcerias entre a Prefeitura de Sertãozinho e o Governo de Estado para diversos programas

como o da Escola da Família e o Viva Leite.
- Criar a Casa de Recuperação e Atendimento para Dependentes Químicos e acolhimento aos familiares.
- Criar a Casa da Mulher para apoio e auxílio às mulheres vítimas de violência.
- Fortalecer ações de apoio psicológico que beneficiem pessoas que necessitam de próteses e de órteses.
- Implantar o Projeto Magia do Circo em Cruz das Posses.
- Ampliar os cursos de Gestantes nas UBSs.
-  Realizar  plantões  sociais  nos  bairros  entregues  pela  Cohab  ou  CDHU  para  orientações  referentes  ao

processo de regularização de escrituras e contratos de quitação. (Programa Cidade Legal).

SAÚDE
As ações serão focadas em três eixos fundamentais:
I – Atenção Básica priorizando a implantação do Cartão SISS (Sistema de Saúde Integrado de Sertãozinho) e a

ampliação do PSF (Programa de Saúde da Família).
II  –  Atenção  Especializada,  nos  campos  de  Fisioterapia/Ortopedia,  Odontologia,  Psicologia/Psiquiatria,

Unidades Básicas de Saúde, Infectologia, Farmácias, Ambulâncias, Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
- Realizar Mutirões de Especialidades Médicas.
- Melhorar as condições de trabalho da Enfermagem.   
- Reorganizar o serviço de Fisioterapia/Ortopedia.
- Estender o horário para a realização de exames.  
- Melhorar o setor de Odontologia.
- Ampliar a área Psicossocial.
- Ampliar gradativamente os horários de atendimentos de duas UBSs.
- Firmar convênios e parcerias com outras esferas de governo, universidades e entidades.
- Criação de uma UBS Geriátrica. 
- Instalação do Ambulatório de Oncologia de Sertãozinho (SertAMOR).
- Instalação dos Programas Hiper Dia e de Combate à Obesidade infantil e adulta.
- Descentralizar o Serviço de Ambulâncias.
- Aprimorar a Vigilância Sanitária.
- Democratizar o Centro de Controle de Zoonoses, ampliando o atendimento da UBS Animal a todos os
munícipes e firmando convênios com clínicas particulares para castração de animais.

III  –  Atendimento  Terciário,  tendo  como  principal  meta  a  ampliação  do  número  de  leitos
hospitalares.

SEGURANÇA
As ações visam a já consagrada atuação conjuntada Polícia Militar,  Polícia Civil  e Guarda Civil  Municipal,

cujos  integrantes  deverão  receber  frequentemente  treinamento  adequado  para  que  possam  bem  orientar  e
fiscalizar. Propostas:



- construção de nova sede para a GCM;
- patrulhamento escolar com apoio de viatura no entorno da unidade;
-  ampliação  e  modernização  do  sistema central  de  monitoramento  por  câmeras  de  vias  e  de  próprios

públicos.
- descentralização do atendimento;
- treinamento constante, com cursos teóricos e práticos;
- implantação de ações sociais e educativas;
- instalação da Central Única de Atendimento Integrado (190, 199 e 192);  
- Segurança no Trânsito

- 1. Educação Para o Trânsito, principalmente nas escolas e na mini-cidade;
- 2. Fiscalização, para ações disciplinares ou autos infracionais;
-  3.  Manutenção  e  implantação  de  equipamentos,  como  semáforos,  placas  orientativas  e

disciplinares;
- 4. Colocação de Semáforos para Pedestres;
- 5. Adoção do Programa Onda Verde nas principais avenidas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Serão enfatizadas ações de qualificação e requalificação voltadas às diferentes faixas etárias.
- Estabelecer parcerias junto às empresas instaladas incentivando-as a ampliar as atividades e ofertas de

empregos no comércio, na indústria, na agricultura, no turismo.
- Incentivar a participação do Terceiro Setor.
- Ampliar a disciplina de empreendedorismo nas escolas de ensino fundamental.
- Implantação do Programa Via Rápida – SP Tech. 
- Fortalecer o Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico.
- Criar um Polo Municipal de Inovação Tecnológica, com apoio da FATEC, ETEC, SESI, SENAI, SENAC E IFSP.
- Multiplicar estratégias para “vender” o município nacional e internacionalmente.
- Desenvolver hortas comunitárias emterrenos públicos.
- Incentivar a instalação de empresas em nosso município desburocratizando e facilitando este processo.
- Fomentar a instalação de empresas no Distrito Industrial de Cruz das Posses.
- Implantar o Porto Seco facilitando a exportação e a importação. 
- Implantar os Programas Mais Talento e 50 Mais, com incentivos e patrocínios visando à economia criativa.
- Criação do CCE (Centro de Capacitação ao Empreendedor).
- Fomentar espaços para Feiras de Artesanato e qualificação de artesãos, com apoio da Sutaco e outras

entidades voltadas para o setor, incentivando a criação de produtos típicos de Sertãozinho.
- Reestruturar o Galpão do Agronegócio e de Cultura Familiar para benefício e comercialização da produção

familiar. 
-Ampliar o Programa Jovem Cidadão de Sertãozinho “Meu Primeiro Trabalho”, com oferta de maior número

de estagiários para empresas. 
- Modernizar a Área Azul com aplicativo, para eliminar a manipulação de dinheiro, cujos integrantes serão

capacitados para exercerem funções informativas para turistas e cidadãos. 

CULTURA E TURISMO
Cultura é também, mas, muito mais do que somente eventos!
- Melhorar as instalações antigas do imóvel pertencente ao município, que abrigou a Biblioteca (Rua
Aprígio de Araújo X Rua Washington Luiz), destinando o prédio para atividades culturais e turísticas. 
-  Propiciar  mais  autonomia aos diversos  segmentos da Secretaria  (teatro e anfiteatro,  projetos  de
dança, música, museus, bibliotecas, artes plásticas).
- Trabalhar em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e com Conselho Municipal do
Turismo.
- Valorizar os artistas locais das mais diversas áreas culturais.
- Implantar Viradas Culturais utilizando praças de diferentes pontos da cidade.
- Descentralizar os eventos culturais e artísticos levando-os aos diversos cantos da cidade.
- Implantar Mostras Municipais Anuais de Teatro Estudantil e de Teatro Religioso.
-  Valorizar  o  Carnaval  Popular  incentivando  Escolas  de  Samba,  Blocos  Carnavalescos,  Foliões  a
utilizarem diversos espaços para suas manifestações: Teatro Municipal, Praças, Casa da Cultura, Docão,
Centros Comunitários e Parque Ecológico, por exemplo.



- Estabelecer rotas e circuitos turísticos e culturais do tipo “Conhecer a Cidade”.
- Criar uma identidade própria, (exclusiva de Sertãozinho), para produtos artesanais.
- Incentivar a realização de festivais/concursos gastronômicos, cervejeiros.
- Registrar a bebida “Carcanhá de Sapo”, como propriedade imaterial e de uso coletivo e ilimitado.
- Firmar parcerias com entidades governamentais, ONGs, escolas, para ensino e difusão de habilidades
artísticas (música, dança, artes plásticas, teatro, artesanato e cinema).

ESPORTES E LAZER 
O desenrolar dos trabalhos deverá ser ininterrupto acarretando segurança para o próprio desenvolvimento

dos projetos, para as equipes de competição, para as escolinhas educacionais de base.
- Desenvolver um organograma geral da Secretaria válido para todas as modalidades esportivas.
- Sistematizar a atuação com outras secretarias.
- Melhorar a distribuição de recursos para as diferentes modalidades esportivas.
- Valorizar os professores e técnicos.
- Ajudar a aprimorar o trabalho e a aquisição de novas habilidades, por meio de parcerias com 

faculdades e entidades.
- Equipar e preparar melhor os centros esportivos com capacidade de atender várias modalidades.
- Utilizar mais eficientemente os centros esportivos dos diferentes bairros da cidade e de Cruz das 
Posses, para promover a saúde e bem-estar da população.
- Dar oportunidade aos atletas que se destacam de serem aproveitados nas modalidades esportivas 
que praticam, tanto amadoras, quanto profissionais.
- Revelar e valorizar novos talentos. 
- Desenvolverpráticas esportivas benéficas para pessoas com deficiência.
- Fortalecer as modalidades esportivas voltadas para para-atletas.
- Ampliar o apoio aos esportistas e às modalidades voltadas para a Melhor Idade.
- Fortalecer o ensino e a prática das modalidades esportivas estruturando competições ao longo do 
ano, nas categorias amador, sênior e master.
- Promover eventos de esporte e lazer em ruas, praças e centros esportivos aos moldes, inclusive de 
Viradas Culturais.
- Distribuir o Projeto Atleta do Futuro por diversos centros esportivos facilitando o acesso aos mesmos.
- Ampliar o número de pistas de skate.
- Implantar ciclofaixas para práticas em horários definidos.
- Aumentar investimentos em modalidades olímpicas. 

SAEMAS
-  Novos  investimentos  nos  poços  artesianos  existentes,  com  a  instalação  de  geradores  para  evitar  os

problemas decorrentes das interrupções do fornecimento de energia elétrica.
-  Construções de poços artesianos,  especialmente em regiões  onde os  problemas de falta  de água são

crônicos. 
- Aumentar, controlar e renovar a frota do SAEMAS.
- Otimizar a prestação de serviços por meio da informatização.
- Criar a Ouvidoria do SAEMAS para diminuir o tempo de resposta às reclamações e solicitações.

ADMINISTRAÇÃO E RH
- Construir o Centro de Capacitação para Servidores Públicos. No caso da Educação, estabelecer parcerias

com a organização “Todos pela Educação”.
- Ativar ações como o Café com Servidores.
- Estabelecer avaliação por competência.
- Aprofundar estudo e avaliação sobre o Plano de Carreira.
- Estabelecer um censo das demandas dos servidores de cada secretaria.
- Promover um trabalho com psicólogo junto aos servidores, com ações contínuas.

INFRAESTRUTURA
O pilar  principal  será a criação e implantação do modelo Cidade Inteligente com uso dos benefícios da

Tecnologia para agilizar as ações da administração municipal e melhorar a qualidade de vida do cidadão.



- Agregar a secretaria de Obras e Conservação e os setores de Habitação, Transporte e Trânsito, num único
órgão: a Secretaria de Infraestrutura.

- Criação e Implantação da Cidade Inteligente/Conectada com plena utilização do georreferenciamento.
- Construção de sede para a Guarda Civil Municipal.
- Duplicação de trecho da Avenida Eduardo Tonielo.
- Melhorias na Via Antônio Sarti, do trecho não duplicado até o acesso à Rodovia Carlos Tonani.
- Interligar avenidas e ruas nas proximidades da avenida Hideo Takada e na José Siena.
- Construir creches de acordo com a demanda.
- Construir EMEIs e EMEFs de acordo com a demanda.
- Ampliar EMEIs e EMEFs, de acordo com a demanda. 
- Construir uma UBS na Vila Garcia.
- Construir a Base da GCM em Cruz das Posses.
- Construir uma praça no bairro Porto Seguro.
- Reformar o complexo esportivo e a praça do Jardim Paraíso II. 
-  Ampliar  e  melhorar  a  Biblioteca  Pública  Municipal  “Dr.  Antônio  Furlan  Júnior”,  com a  construção  de

Brinquedoteca e instalação de ar condicionado.
- Reformar o prédio da antiga Biblioteca (Rua Aprígio de Araújo X Rua Washington Luiz).
- Promover a regularização da doação do prédio da antiga cadeia para o município e promover sua reforma e

integração ao Quadrilátero da Cultura.
- Construir a estrada interligando de Cruz das Posses a Ribeirão Preto, por meio de parcerias.
- Substituir a iluminação nos parques, por LED.
- Reestruturar o Terminal Rodoviário Urbano.
- Criar o Departamento de Orientação Preventiva, com auxílio de fiscais da própria secretaria.
- Firmar parcerias com entidades para agilizar a liberação do Habite-se e a aprovação de plantas.
- Firmar convênios com faculdades de engenharia e arquitetura.
- Instituir um Programa de Habitação e de lotes urbanizados.
- Construir o Cemitério de Animais.
- Implantar melhorias possíveis na Estação de Tratamento de Esgoto.
- Proceder a concessão de alguns serviços do Parque Ecológico e de Lazer “Gustavo Simioni”.
- Otimizar a Escola Ambiental.
- Ampliar o atual e implantar outros viveiros de mudas.
- Implantar um programa permanente de arborização no município.
-Estender a coleta de recicláveis pela CORSERTA.
- Implantar o Programa Cidade Sustentável.
- Instalar uma central de energia solar (fotovoltaica), para abastecer próprios públicos.
- Promover gestões eficientes quanto a: águas, tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, qualidade do ar e

biodiversidade.


