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PLANO DE GOVERNO
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APRESENTAÇÃO
O Plano de Governo da Coligação “Cajamar Pra
Frente” foi elaborado com base nas solicitações feitas
por cidadãos de todas as classes sociais, religiões, escolaridades e gêneros que querem uma cidade próspera e desenvolvida. O objetivo desse documento é apresentar as
diretrizes gerais para gestão do município a curto, médio
e longo prazo, dando início ao Projeto de Reconstrução
da cidade com a valorização e o respeito pelas pessoas,
honrando do primeiro ao último dia de mandato, todos
os compromissos firmados com a população.
O cumprimento das metas desse Plano de Governo
vai garantir um novo futuro para Cajamar e reacender a
esperança de vivermos numa cidade justa, com Saúde,
Educação, Empregos, Segurança, Infraestrutura, Saneamento Básico, Obras, Serviços Públicos, Mobilidade Urbana, Habitação, Desenvolvimento Social, preservação do
Meio Ambiente, Esportes, Lazer, Cultura, Oportunidades
e Qualidade de Vida para todos!
Estamos preparados para vencer as adversidades, superar os desafios e entregar nas mãos dos cidadãos de bem
todas essas grandes conquistas. Convocamos a família
cajamarense a se unir, defender e lutar por esse Plano
de Governo. Ao final desse Projeto, com certeza teremos
uma Cajamar mais forte, próspera e vencedora. Orgulho
para nosso Brasil. Deus abençoe a todos!
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SAÚDE
• Contratação de Médicos Especialistas e Equipes de Enfermagem
• Finalizar Construção da USF Portal dos Ipês III
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• Finalizar Construção da nova USF São Benedito
• Reforma e Modernização do Hospital Municipal Enfermeiro Antonio Policarpo de Oliveira com aquisição de equipamentos modernos,
ampliação da equipe médica e de enfermagem.
• Firmar parceria com os governos estadual e federal para que finalizem as obras de construção do novo Hospital Municipal, em Jordanésia; promovam a instalação de equipamentos, assumam a gestão e os
custos operacionais dessa unidade hospitalar.
• Reforma e Modernização da UPA 24H
• Reforma e Modernização da UBS Polvilho
• Reforma e Modernização da UBS Jordanésia
• Reforma e Modernização da UBS Parque São Roberto
• Reforma e Modernização da USF Belo Planalto
• Reforma e Modernização da USF Guaturinho
• Reforma e Modernização da USF Cajamar-Centro
• Reforma e Modernização da USF Ponunduva
• Reforma e Modernização da USF Jardim Maria Luiza
• Reforma e Modernização da USF Cajamar-Centro
• Construção da USF Lago Azul / Vau Novo
• Construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
• Construção do Centro de Diagnósticos Médicos
• Construção do Centro de Saúde da Mulher
• Construção do Centro de Fisioterapia
• Implantação da Central de Regulação para marcação de consultas
• Implantação do Programa Remédio em Casa
• Implantação do Centro de Tratamento de Hemodiálise
• Novos Uniformes de trabalho para os profissionais da Saúde
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• Aquisição de equipamentos modernos para Unidades de Saúde
• Ampliação do serviço de coleta de exames nas Unidades de Saúde
• Ampliação e Descentralização da Central de Ambulâncias com a implantação de Postos no Polvilho, Cajamar-Centro e Ponunduva.
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• Ampliação do fornecimento de medicamentos gratuitos básicos
• Transporte para pacientes realizarem exames especializados em
hospitais e clínicas de referência no Estado.
• Promover atendimento humanizado nas Unidades de Saúde
• Promover cursos de qualificação continuada para todos os profissionais da Saúde
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EDUCAÇÃO
• Finalizar Construção da Escola FNDE no Portal dos Ipês III
• Finalizar Reforma e reabrir EMEB Arnaldo no Ponunduva
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• Finalizar Reforma e Ampliação da EMEB Rosa Helena no Polvilho
• Finalizar Reforma da EMEB Emellyne no Parque São Roberto II
• Finalizar Reforma da EMEB Vinicius Couto no Polvilho
• Reformar e reabrir Creche Vera Lúcia Millena no Parque Paraíso
• Reforma completa de todas as Escolas Municipais com pintura interna e externa, acabamento, acessibilidade, troca de pisos, telhados,
forros, iluminação, portas, janelas, ventilação, lousas, carteiras, cadeiras, cortinas, brinquedos, playground, armários, materiais lúdicos,
equipamentos, manutenção elétrica, hidráulica, banheiros, cozinha,
refeitório e sistema de combate a incêndio.
• Ampliação e Reforma da EMEB Josué Moreira no Lago Azul
• Construção de nova EMEB no Guaturinho
• Reforma e manutenção da ETEC Gino Rezaghi em parceria com Estado
• Transporte gratuito para alunos da ETEC Gino Rezaghi
• Implantação do kit de Uniforme Escolar para todos os alunos da
rede municipal com camiseta, bermuda, calça, blusa e calçado.
• Melhora da qualidade dos Materiais Escolares com a entrega sendo
feita no início do ano letivo
• Oferecer Alimentação saudável e de qualidade aos alunos
• Implantar Projeto disciplinar relacionado à Educação Moral, Cívica,
Ética e Cidadania nas escolas municipais.
• Melhora das condições de trabalho dos profissionais da Educação
• Abrir mais vagas de creche em parceria com escolas privadas
• Retomar todas as linhas necessárias do Transporte Escolar
• Valorização dos professores e profissionais da Educação
• Implantar Biblioteca em todas as escolas municipais
• Implantar Sala de informática em todas as escolas municipais
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• Garantir formação continuada aos profissionais da Educação
• Cumprir as metas do Plano Municipal de Educação a fim de garantir uma Educação de qualidade para todos
• Qualificar o atendimento das crianças com necessidades especiais
nas escolas e no Atendimento Educacional Especializado, fazendo
parceria com outras instituições.
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• Promover a inclusão social de alunos com necessidades especiais
• Implantar Sala Multissensorial para estimular os sentidos de audição, olfato, tato, paladar e visão, com objetivo de potencializar a capacidade de aprendizado de crianças com necessidades especiais.
• Alavancar aprendizagem das crianças, adolescentes e adultos do
município, contribuindo para uma sociedade mais justa.
• Aumentar o quadro de estagiários nas escolas contribuindo com
professores e alunos, principalmente em apoio às crianças com deficiência.
• Criar parceria com a Secretaria de Saúde aumentando o atendimento dos alunos que necessitam de acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo, neurológico, dentista, entre outros.
• Ampliar quadro de Professor Adjunto de Educação Básica em todas
as escolas municipais, garantindo mais professores nas salas de aula.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
• Estabelecer acordo com as empresas para que os moradores de Cajamar tenham prioridade na ocupação das vagas de emprego
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• Projeto de Lei que cria o Programa “Novo Trabalho” que abre 450
vagas exclusivamente para trabalhadores de Cajamar
• Firmar parceria com Governo do Estado para implantação de uma
Unidade do Poupatempo que garante serviços rápidos e gratuitos
• Viabilizar a instalação de Unidades de Ensino Superior na cidade
• Viabilizar instalação de novas empresas para gerar empregos
• Ampliação dos Cursos Gratuitos de Qualificação Profissional
• Parceria com sistema SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE para oferecer
novos cursos de qualificação profissional
• Reforma Posto de Atendimento ao Trabalhador do Polvilho
• Reforma Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jordanésia
• Promover a Feira de Empregos de Cajamar
• Promover a Feira de Negócios de Cajamar para fomentar a economia local e a geração de empregos
• Promover o Fórum de Orientação sobre Aprendizagem
• Promover o Investe Cajamar para desburocratizar o setor
• Oferecer cursos gratuitos online EAD (Ensino à Distância)
• Implantação do Banco do Povo para microempreendedores formais
e informais que necessitam de crédito para expandir seus negócios
• Desenvolver ações diretas e cursos gratuitos para geração de emprego e aumenta da renda dos trabalhadores da cidade
• Consolidar planos de desenvolvimento econômico sustentável
• Promover treinamento e qualificação para servidores visando melhora no atendimento ao público
• Pleitear junto aos governos Estadual e Federal a implantação de
Programas de Geração de Emprego e Renda sem custos à prefeitura
• Otimizar o espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na
Praça dos Esportes e da Cultura (PEC), implantando cursos de qualificação profissional para jovens e adultos
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SEGURANÇA
• Concurso Público para aumento do efetivo da Guarda Municipal
• Criação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) de Segurança
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• Aquisição de novas viaturas para Guarda Municipal
• Aquisição de novo armamento para os GCMs
• Aquisição de novos coletes e fardamento para os GCMs
• Promover treinamento especializado dos GCMs
• Promover a Defensoria Jurídica dos Agentes de Segurança
• Implantação da Tropa de Choque da GCM
• Fortalecimento da Patrulha Ostensiva
• Fortalecimento do Canil da GCM
• Fortalecimento da Ronda Escolar
• Fortalecimento de Blitz constantes nos bairros
• Fortalecimento do combate ao tráfico de drogas
• Fortalecer cumprimento da Lei de Fechamento de Bares até às 23h
e também a perturbação do sossego
• Implantar Sistema Detecta com câmeras de monitoramento em diversos bairros, entradas e saídas da cidade
• Modernização do Posto da GCM do Parque Paraíso
• Modernização do Posto da GCM do Polvilho
• Modernização do Posto da GCM de Cajamar-Centro
• Modernização do Posto da GCM do Ponunduva
• Construção do Posto da GCM no Guaturinho
• Construção do Posto da GCM no Portal dos Ipês
• Reforma da Base da GCM de Jordanésia
• Reforma da Base da GCM do Polvilho
• Reforma da Base da Defesa Civil
• Reforma da Base do Corpo de Bombeiros
• Reforma das Delegacias do Polvilho e de Jordanésia
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• Implantação da Delegacia da Mulher
• Firmar parceria com Estado para ampliar o efetivo de policiais militares e civis, assim como aquisição de novas viaturas

PLANO DE GOVERNO

segurança

EDINHO DOMINGUES

10

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
• Continuidade do Programa Bairro Novo com a limpeza e manutenção de ruas, estradas e avenidas; Conservação de praças, vielas,
escadão, calçadão e pontos de ônibus; Serviços de pintura, capinagem, roçagem, jardinagem, construção de calçadas, guias, sarjetas,
sarjetões, bocas de lobo, contenção de encostas, acessibilidade, tapa
buraco, sinalização viária horizontal e vertical, paisagismo das rotatórias e canteiros centrais de toda cidade.
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• Programa de Iluminação Pública com instalação de Lâmpadas de
Led em todas as vias, praças, espaços e órgãos públicos da cidade
• Implantação de Novos Pontos de Ônibus
• Novos Caminhões de Coleta de Lixo
• Novo Caminhão Cata Treco
• Novo Serviço de Coleta de Entulho
• Limpeza e Desobstrução de córregos, ribeirões e cursos d’água de
toda cidade para prevenir enchentes e alagamentos.
• Implantar mais de 20 km de pavimentação em diversos bairros
como São Benedito, Ponunduva, Aldeia do Sol, Jurupari, Gato Preto,
Lago Azul, Vau Novo, Vila Vitória, entre outros.
• Duplicação da Avenida Tenente Marques na divisa com Santana de
Parnaíba, entre os bairros Portais e Cidade São Pedro.
• Construção da Nova Avenida Tenente Marques para desafogar o
trânsito na Região Central do Polvilho
• Construção de Estrada Vicinal ligando Jordanésia ao São Benedito
• Parceria com grandes empresas privadas para construção de piscinões visando combater as enchentes e alagamentos
• Revitalização do Boulevard Mané Buique com a implantação de
quadra de grama sintética, playground, aparelhos de ginástica, espaço para leitura, pista de caminhada, bancos para descanso, iluminação de LED e construção da Pista de Skate.
• Revitalização do Calçadão de Jordanésia com a implantação de
aparelhos de ginástica, playground e bancos para descanso.
• Revitalização da Praça Sandro Magagnini, no Parque Paraíso
• Revitalização da Praça da Bíblia, no Polvilho
• Revitalização da Praça Takaharu Urano, no Polvilho
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• Modernização da Praça Manoel da Silva Esparrinha, no Centro
• Revitalização da Praça Ana Maria Aró, em Jordanésia
• Construção de novas áreas de lazer no Parque São Roberto, Jardim
Maria Luiza, Vila União, Olaria, Cimiga, Vila Nova, Água Fria, Jardim
Muriano, Parque Panorama, Lago Azul, Residencial Nova Jordanésia
e Portal dos Ipês.

PLANO DE GOVERNO

obras e serviços públicos

EDINHO DOMINGUES

• Construção de Parques Municipais no Polvilho, Guaturinho, Ponunduva e São Benedito com quadra de grama sintética, academia ao ar
livre, quadra de areia, playground, quadra sintética infantil, quadra
de streetball, pista de caminhada, quiosque para descanso, slackline,
banheiros, área administrativa, bebedouros, espaços para descanso e
selfies, iluminação de LED e arquibancadas para as áreas esportivas.
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HABITAÇÃO
• Viabilizar e iniciar o Projeto de construção de 2.500 moradias populares através dos Programas “Casa Paulista” do Governo Estadual
e “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal, para atender famílias de baixa renda que vivem em áreas de risco.
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• Implantar Programa de Infraestrutura Urbana visando à regularização das redes de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e
pavimentação de diversos bairros.
• Promover parceria com Entidades e Associações para construção de
loteamentos populares destinados a famílias de baixa renda
• Promover parceria com Entidades e Associações para construção de
Moradias Populares destinadas a famílias de baixa renda
• Regularização Fundiária dos Bairros
• Regularização de Loteamentos de Interesse Social
• Regularização e Entrega de Matrículas de Imóveis
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
• Construção de Piscina aquecida para os idosos
• Retomar as ações do Conselho dos Direitos da Mulher
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• Criação do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência
• Ampliação dos serviços e atividades do Núcleo do Idoso
• Reforma Centro Comunitário do Jardim Maria Luiza
• Implantação do Programa Mãe Cajamarense com a entrega de enxoval e carrinho de bebê para as futuras mamães
• Revitalizar Sede da Secretaria de Desenvolvimento Social
• Revitalizar CRAS Jordanésia
• Revitalizar CRAS Polvilho
• Revitalizar e ampliar Posto de Atendimento Cajamar-Centro
• Revitalizar Posto de Atendimento Ponunduva
• Revitalizar Velório Municipal
• Revitalizar e ampliar Cemitério Municipal
• Revitalizar Espaço Bem Viver Jordanésia
• Revitalizar Espaço Bem Viver Polvilho
• Retomar atividades dos Espaços Bem Viver como passeios, cinema,
confraternizações, Dia da Família, entre outras.
• Apoio a Entidades e Organizações da sociedade civil como APAE,
Sítio Agar, Hácali e Instituto Águias do Millenium
• Ampliação das ações de combate à violência contra mulheres,
crianças e adolescentes
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CULTURA
• Revitalização da Praça dos Esportes e da Cultura no Parque Maria
Aparecida
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• Reforma e modernização do Centro Cultural de Jordanésia
• Ampliação e modernização do Centro Cultural do Polvilho
• Implantação do Centro Cultural de Cajamar-Centro
• Reforma, ampliação e modernização de todas as Bibliotecas Municipais
• Construção do tão esperado Teatro Municipal
• Ampliação das oficinas culturais de toda rede de Cultura
• Implantação de rede Wi-Fi gratuito em todas as praças públicas
• Retomar e ampliar as oficinas de ballet nos centros culturais
• Promover apresentações culturais como música, canto, dança e teatro
• Retomar as Feiras de Artesanato dos artesãos da cidade
• Valorização de todos os agentes culturais
• Promover exposições de artes, pintura e fotografia
• Apoio a todos os artistas das áreas da Cultura
• Implantação da Escola de Artes da Terceira Idade
• Dar voz e fortalecer o Conselho Municipal de Cultura
• Colocar Cajamar no Mapa Cultural Paulista
• Criar a Banda Marcial de Cajamar
• Resgatar o tradicional Coral de Cajamar
• Apoio total ao Projeto Sarau da Massa
• Fomentar ações de turismo no município
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MEIO AMBIENTE
• Ampliação das ações de Fiscalização Ambiental para promover
a preservação do patrimônio ambiental municipal
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• Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento sustentável,
promovendo parcerias entre a Iniciativa Privada, a Sociedade
Civil e o Poder Público Municipal.
• Promover a conservação ambiental e o bem estar social através da implantação de normas e leis ambientais municipais
• Fortalecer a participação do município em conselhos e consórcios regionais
• Ampliação do Programa de castração gratuita de cães e gatos
e atendimento aos animais
• Ampliação do Programa de Arborização Urbana e revitalização dos bairros
• Incentivar a economia local e a reciclagem através da adoção
da moeda verde
• Ampliação dos pontos de Coleta Seletiva do Projeto Recicle
mais pague menos
• Instalação de pontos de coleta de óleo de cozinha e incentivos
a educação ambiental
• Promover parceria entre Secretarias de Educação, Saúde e
Meio ambiente em Programas de Educação Ambiental
• Fortalecer o diálogo entre Prefeitura e Sabesp para a instalação de redes de abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgoto
• Ampliação de ações de Poda e Corte de árvore
• Apoio as Entidades Protetoras de animais
• Participar de projetos socioambientais com parceria das Redes
e Ongs do município
• Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reutilização.
• Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.
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• Viabilizar a implantação de sistemas isolados de tratamento
de água e esgoto para a região do Lago Azul/Vau Novo, através
de financiamento do FEHIDRO.
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ESPORTES E LAZER
• Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes do Polvilho
• Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes do Pq. Paraíso
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• Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes Cajamar-Centro
• Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes de Jordanésia
• Modernização do Campo de Futebol do Polvilho com instalação de
gramado sintético, playground e aparelhos de ginástica, revitalização
da pista de atletismo, manutenção da iluminação, arquibancada, vestiários, bancos de reserva e banheiros públicos.
• Modernização do Campo de Futebol do Parque Maria Aparecida
com manutenção do gramado sintético, arquibancada, vestiários e
bancos de reserva, instalação de iluminação, playground, aparelhos
de ginástica, pista de caminhada e estacionamento.
• Modernização do Campo de Futebol do Boiódromo com implantação do gramado sintético e manutenção geral.
• Reforma e manutenção do Campo de Futebol do Ponunduva
• Reforma e manutenção do Campo de Futebol Tobias Nogueira
• Construção de um Campo de Futebol no São Benedito
• Reforma e Modernização do Conjunto Aquático de Jordanésia
• Manutenção do Centro de Eventos Boiódromo com a construção de
uma área de lazer com quadras poliesportivas, pista de caminhada,
playground e aparelhos de ginástica.
• Ampliação das atividades nas escolinhas municipais de futebol de
campo, futsal, basquete, vôlei, artes marciais, natação, atletismo,
handebol, hidroginástica, zumba, entre outras modalidades.
• Incentivo ao Futebol Americano e outras modalidades
• Novo Campeonato Municipal de Futebol Séries A e B
• Novo Campeonato Municipal de Futsal
• Novo Campeonato Municipal de Veteranos e Veteraníssimo
• Incentivo aos atletas cajamarenses de todas as modalidades
• Volta do Campeonato Interescolar com diversas modalidades
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#RECONSTRUIR
E AVANÇAR

