
 

  

APRESENTAÇÃO 

A coligação “Frente Democratica e Popular de Sertãozinho e Cruz das Posses” é formada pelo Partido 

dos Trabalhadores – PT e Partido Comunista do Brasil – PCdoB formou-se pelo diagnóstico de que o 

municipio e distrito carecem de melhorias na gestão administrativa e na necessidade de de efetivação de 

um governo focado na promoção do dsenvolvimento economico e social.  

O sentimento de necessidade de mudança e de melhoria na qualidade de vida dos moradores de 

Sertãozinho e Cruz das Posses, da “Frente Democratica e Popular de Sertãozinho e Cruz das Posses”, 

levou a escolha de Ederli Batista de Paulo (PT), para prefeito e de Ironir Guimarães (PT), para vice 

prefeito. 

Este Plano de Governo exige um modelo de controle composto por um sistema integrado de avaliação e 

garantia de transparência de gastos e cumrpimento de metas, recebendo contiua atualizações, 

aperfeiçoamentos e melhorias.  Esse modelo permitirá o acompanhamento do cronograma físico e 

financeiro de todas as obras em andamento, otimizando a transparencia das ações do governo municipal.  

 

SAÚDE 

Colocar em funcionamento o Centro de Espedialização, para que cumpra uma função estratégica de 

acolhimento hospitalar, de diagnóstico, precedendo a internação dos pacientes advindos da UPA 

Inserir as plantas e ervas medicinais ao tratamento fitoterápico prescrito pelas unidades básicas de 

saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

SUS; 

Diminuir o tempo para o diagnóstico do usuário do SUS, 

Formar constantemente os profissionais da saúde nas questões de direitos humanos para que 

estejam atentos às violações de direitos e não cometam nenhuma forma de discriminação inst 

itucional; 

Reorganizar e fortalecer a rede psicossocial no Município, pensando a saúde mental a partir da 

aproximação com a proteção básica e com a urgência e emergência – com vistas, inclusive, aos efeitos 

psicológicos e psiquiátricos engendrados pela pandemia da covid-19;  e 

 
Manter os seguintes aprendizados da pandemia da Covid-19: agilidade no diagnóstico como 

princípio a ser perseguido pelo SUS, e manutenção das equipes de saúde domiciliar e dos 

atendimentos remotos clínicos. 

 

Efetivar o Programa de Médico da Família e a equipe do CAPS , com capacitação e  

valorização dos profissionais. 

 



 

  

 

CIDADANIA E INCLUSÃO 

Criar o Programa de Auxílio Jovem, direcionada à formação de jovens, de 14 a 18 anos, em situação 

de trabalho infantil, para ocupação de vagas em programas de estágio e aprendizagem; 

Fortalecer e ampliar os programas sociais municipais em execução, inclusive estimulando o 

cooperativismo, como porta de saída para os beneficiários; 

Criar cozinhas comunitárias em parceria com entidades socioassistencias nos Territórios, com o objetivo 

de fornecer alimentação balanceada, saudável e adequada para a população vulnerável a preço justo; 

Criar um cadastro municipal de entidades e organizações da sociedade civil com vistas à distribuição de 

cestas básicas e de recursos às famíias atendidas, otimizando a prestação dos serviços das entidades e de 

seu voluntários e evitando a duplicidade do atendimento; 

 

ESPORTE 

Ampliar a vocação de captação de recursos atraves da criação de uma Fundação Municipal; 

Incrementar a democratização da pratica esportiva  e da inclusão social por intermedio do esporte, 

abrangendo todas as modalidades nos diferentes níveis (participação, educacional e alto rendimento) 

Incentivar o uso da bicicleta como ferramenta esportiva e de mobilidade urbana, com utilidade tanto ao 

indivíduo quanto à cidade; 

Ampliar a política de esportes e lazer para os idosos; 

Estimular parcerias entre o poder público municipal e os clubes de bairro; 

Fomentar e dar visibilidade à prática feminina das diversas modalidades, tendo em vista a redução da 

desigualdade de gênero no meio esportivo. 

 

CULTURA 

Fomentar  Programas de Oficinas Culturais, como política pública de inclusão social; 

Potencializar a visitação dos espaços culturais do Município, inclusive com a ampliação dos seus horários 

de funcionamento para os finais de semana; 

Criar espaço de apoio continuado aos artistas locais, para orientações quanto à formalização e cursos de 

formação para elaboração de projetos, dentre outras demandas; 

Formar uma incubadora de artes, como espaço próprio de fomento a trabalho de criação, associada a 



 

  

implantação da Casa dos artistas; 

Integrar uma rede de museus, biblioteca e arquivo histórico em uma plataforma voltada ao 

patrimônio material e imaterial do municipio. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Firmar parceria com a PM em um programa Bairro Vigilância Solidária e sua implantação por meio do 

Conselho Municipal de Segurança; 

Ampliar a Central de Videomonitoramento e promover a integração com outros órgãos; 

Iniciar o programa de Mediação Comunitária com mediadores voluntários da OAB e servidores 

municipais interessados; 

Destinar efetivo da Guarda Municipal para atuar diretamente no programa “Patrulha contra a violencia a mulher”, com 

a finalidade de apoiar as mulheres vítimas de violência que estão sob medidas protetivas; 

 

EDUCAÇÃO 

Ampliar ainda mais a disponibilidade de vagas para a educação infantil ; 

Ampliar e fortalecer a Educação Integral como garantia de aprendizagem e do desenvolvimento dos 

sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural – e enquanto um 

projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades 

locais, que se faz a partir da compreensão da complexidade e não da linearidade do conhecimento, da 

visão plural, singular e integral das crianças, adolescentes e jovens; 

Manter e aprimorar o programa de segurança alimentar nas escolas; 

Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

Instituir política pública intersetorial que viabilize o acesso à tecnologia digital para os alunos 

da rede municipal de educação e para suas famílias; 

Inserir um novo programa de formação continuada com convenios de cooperação tecnica 

Inovar na educação municipal, incluindo o preparo e capacitação para utilização das 

tecnologias digitais como recurso pedagógico. 

 

MEIO AMBIENTE 

Implementar o Plano Municipal do Meio Ambiente; 



 

  

Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva da Coleta Seletiva Solidária, conforme a logística reversa 

de transformação dos resíduos, garantindo assim a sustentabilidade do processo da reciclagem no 

município, gerando mais postos de trabalho e renda. Por exemplo: oficinas de reciclagens, transformação do 

material coletado em um novo produto. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Estruturar a implantação da Incubadora Pública de Economia Criativa e Solidária criando um espaço 

voltado ao turismo, de modo a movim a economia e criar renda para as famílias; 

Criar ou apoiar a criação de uma incubadora de startups; 

Ampliar o programas de feiras nos Bairros; 

Criar o Polo Tecnológico com a matriz de Arranjos Produtivos Locais 

CIDADE MODERNA 

Implementar o Programa Lotes Urbanizados, com acompanhamento técnico das edificações e auxílio na 

estruturação de condomínios; 

Implementar ciclovia que interligue a cidade, a partir de estudo viário que proporcione fluidez e 

integração de regiões 

 

PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

Implementar acesso gratuito à internet em todos os cantos da cidade; 

Implementar o Sistema integrado de atendimento municipal ao Cidadão, com concentração de diversos 

serviços em um mesmo espaço; 

Realizar estudo aprofundado da dívida ativa municipal, inovando em outros meios, a fim de se obter 

liquidez; 

Revitalizar o Paço Municipal, proporcionando condições mais adequadas de trabalho aos servidores 

públicos; e 

Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos na íntegra. 

 

IGUALDADE RACIAL 

Criar um Projeto Social  tornando-o uma referência da cultura da mulher negra e da geração de trabalho e 

renda nas comunidades de Sertãozinho-SP; 



 

  

Implementar um núcleo formativo para subsidiar as práticas educativas para a educação das relações 

étnico-raciais, de forma fazer valer as Leis Federais nº 10.639/03 e nº 11.645/08; 

Organizar um censo socioeconômico e ocupacional da população negra para subsidiar a elaboração de 

política pública de trabalho e renda para tal população no Município; 

Promover formações profissionais em diferentes linguagens tecnológicas com 

recorte em gênero/raça, tendo a juventude por público-alvo e visando à produção audiovisual para 

preservação do patrimônio material e imaterial referenciados nas tradições da cultura negra e popular; e 

Realizar capacitação dos profissionais municipais de saúde com o 

objetivo de que passem a deter informações sobre a saúde int  gral da 

população negra e suas peculiaridades e contribuam, assim  na redução 

da morbidade e mortalidade em todos os gêneros e faixas etárias. 

PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Garantir as adaptações de acesso aos espaços de saúde e assistência, com profissionais habilitados e 

equipamentos adequados como macas ginecológicas adaptadas para pessoas com deficiência fisica, tradudor e 

intérprete de libras e profissionais qualificados para pessoas com deficiência intelectual. 

Garantir recursos tecnológicos audiovisuais de acessibilidade para pessoas com deficiência nos canais de 

comunicação da Prefeitura e nos serviços oferecidos pelos órgãos públicos municipais; 

Desenvolver projetos pilotos para a adaptação dos espaços de lazer, esporte e recreação nas praças e 

espaços públicos; 

Garantir acessibilidade para pessoas com deficiência na totalidade dos órgãos públicos municipais; e 

Capacitar em Libras os servidores públicos municipais que realizam atendimento ao público. 

 

LGBTQIA+ 

Criar o Programa Saúde e Cidadania para a População LGBTQIA+, com ênfase nos cuidados à saúde 

mental, à prevenção do uso de drogas e álcool e no controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 

assim como capacitar os profissionais de saúde sobre os conceitos de identidade de gênero e orientação 

sexual; 

Realizar a Virada Cultural LGBTQIA+, com curadoria que priorize espaço às mulheres LGBTQIA+ e 

garanta a paridade racial; 

Criar e implementar um centro móvel de serviços sociais e culturais em veículo adaptado para divulgar 

serviços e programas da Assessoria de Políticas LGBTQIA+, 



 

  

Criar um programa social nos parâmetros do Transcidadania, englobando transferência de renda e 

capacitação profissionais para travestis e transexuais em extrema vulnerabilidade social; e 

Ampliar o corpo de servidores públicos municipais do Centro de 

Referência e Resistência LGBTQIA+, de modo a garantir o atendimento multidisciplinar. 

 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE 

Criar projeto interligado entre o Conselho Tutelar, o CRAS e o Centro de Referência da Mulher para atender 

crianças e adolescentes que sofrera violência sexual ou presenciaram violência doméstica; 

Desenvolver projeto com equipe multidisciplinar voltado a crianças e adolescentes, para a prevenção do 

uso de álcool e drogas; 

Criar a Escola Municipal de Empreendedorismo voltada para jovens que desejam empreender; 

Elaborar o Programa Conexão Grêmio, com o objetivo de assessorar, fortalecer e incentivar a criação e a 

adoção de boas práticas nos grêmios estudantis autônomos – dentro de tal Programa se situaria a iniciativa  

Orçamento Participativo das Escolas Municipais e a criação de um selo que vise dar publicidade a grêmios 

municipais que tiveram boas ações desenvolvidas ao longo do ano; e 

Implantar o Programa Jovem  Cidadão, para que contemple os jovens em situação de vulnerabilidade, que 

não estudam nem fazem cursos técnicos, visto que tal parcela enfrenta barreiras elevadas para o ingresso 

no mercado de trabalho. 

 

MULHERES 

Construir uma Conferência de Mobilidade Urbana e Direito à Cidadania para Mulheres, a partir do 

subsídio colhido da realização de pré conferências nos bairros; 

Intensificar, com o apoio e a parceria das universidades locais, as relações intersetoriais entre as 

políticas públicas municipais de saúde, assistência social e educação, viabilizando um traba ho em rede que 

construa e efetue projetos de prevenção da grav idez na adolescência e de DST/Aids; 

Garantir, nos serviços públicos sediados no Município, o atendimento à mulher gestante e puérpera e o 

estabelecimento de um protocolo de atendimento à mulher que sofre aborto ou perda neonatal, com 

atendimento psicológico; 

Fortalece o protocolo de humanização do atendimento à mulher nas Unidades Basicas de Saúde, na 

maternidade e nas Unidades de Pronto Atendimento, prestar atenção especializada de saúde às mulheres 

negras, lésbicas, transexuais e travestis; e 

Incentivar a construção de uma plataforma de cooperativas de mulheres,  a partir de um processo 

participativo e deliberativo, para fins de colaboração mútua de produção e comércio. 



 

  

IDOSOS 

Desenvolver campanhas direcionadas aos homens da terceira idade sobre a importância da procura dos 

equipamentos sociais e atendimentos de saúde, visto que eles possuem maior resistência ao autocuidado; 

Criar, nas unidades de atendimento psicológico, o Núcleo de Atendimento aos Idosos, visto que 

a questão da solidão e da saúde mental é um dos que mais assola a população idosa em nosso 

Município; 

Ampliar o acesso aos idosos ao tratamento odontológico, com ênfase para tratamento básico e 

próteses; 

Implementar, na atenção básica, programa de prevenção de queda entre pessoas idosas; e 

 

Criar a Universidade dos Idosos para desenvolvimento da inserção da transversalidade cultural  

para valorização do capital humano. 

PROTEÇÃO ANIMAL 

Tornar a castração gratuita uma política permanente em Sertãozinho, com execução de 

mutirões descentralizados, viabilizando parcerias do poder público com ONGs, universidades e 

empresas privadas. 

Implantar um sistema de educação permanente na orientação e conscientização da guarda 

responsável dos animais, que poderá ser desenvolvida nas escolas, postos de saúde, CRAS e 

outros setores; 

Estruturar uma politica robusta de fiscalização, com melhorias na condições de trabalho dos 

fiscais, garantindo veículo e local adequado para sede da equipe; 

Fomentar a criação de uma cooperativa de produção de alimentos naturais e rações para cães; 

Realizar campanha de vacinação antirrábica de maneira mais ampliada por todo o Município, 

além de conscientizar sobre a importância das demais vacinas para uma proteção completa dos 

animais. 

 


