PLANO DE GOVERNO PSOL 2019


Economia

☼ Entre os objetivos de uma gestão com nosso perfil está a geração de um novo padrão de
desenvolvimento, buscando a execução de políticas públicas que visem a redução maciça da
desigualdade municipal propiciando igualdade de oportunidades para todos;
☼ Todo o nosso programa de governo para Cajamar terá como enfoque direto ou indireto a
economia solidária, já que é um processo virtuoso que traz estabilidade para o crescimento da
economia e sustentabilidade para o processo de desenvolvimento econômico com geração de
emprego, produzindo efeitos secundários como: a) ativação do circuito econômico local, com
produção de bens e serviços populares; b) valorização da comunidade, e do correspondente
sentimento de pertencimento ao grupo, que reforça laços de solidariedade; c) geração de um
processo de educação financeira, importante para reduzir a insegurança e a precariedade das
condições de vida;
☼ Realização de pesquisas com profissionais qualificados para a implementação do programa de
IPTU progressivo, garantindo o retorno transparente e integral do valor para todos os munícipes.
Além disso, buscar meios para recuperação da dívida ativa, retomando aos poucos a receita fiscal
que pertence ao morador cajamarense;
☼ Convocação do Tribunal de Contas do Estado para execução de auditoria integral, imparcial e
transparente, da dívida municipal e análise de contratos públicos buscando localizar e denunciar
eventuais erros que entrem em conflito com o interesse coletivo;
☼ Criar aplicativo para publicação de toda movimentação financeira já executada pela Prefeitura,
bem como garantir a manutenção dos sites de Transparência, garantindo a participação da
população nas finanças da cidade e, consequentemente, o acompanhando de perto as prioridades do
executivo municipal;
☼ Os servidores públicos comissionados estarão terminantemente proibidos de participar como
membros representantes da sociedade civil em todos os conselhos municipais, os quais contarão
com todo apoio da prefeitura no fornecimento de informações necessárias para seu funcionamento
pleno;
☼ Ampliar a publicidade dos atos públicos, incentivando a população no controle de gastos da
Administração Pública com a divulgação de licitações, gastos com realização de serviços, aquisição
de equipamentos, realização de obras e demais gastos através de aplicativo;
☼ Aumento das feiras noturnas e fortalecimento das feiras livres, com o objetivo de garantir
emprego e renda para os trabalhadores.

 Políticas de habitação e urbanísticas
☼ A garantia de um espaço urbano utilizado de maneira eficiente é nosso compromisso, por esse
motivo implementaremos projetos inteligentes de planejamento urbano e habitação e, dentre outras
iniciativas, retomar as ações de mutirões e incentivo ao cooperativismo;
☼ Buscar a regularização fundiária e segurança da posse;
☼ Implementar o sistema de saneamento ambiental para todos os moradores da cidade de maneira
gradual, visando principalmente evitar doenças infeciosas causas por enchentes;
☼ Recuperação de rios e brejos, além da elaboração de projetos com profissionais competentes para
no mínimo reduzir a frequência dos danos gerados pelas enchentes em Cajamar;
☼ Implementação de Coleta Seletiva, bem como a implementação de pontos para coleta de lixo
eletrônico e composteiras;
☼ Propor à escola técnica do município, a criação de um Curso de Técnico em Meio Ambiente,
além de garantir as condições básicas para implementação do mesmo através de outras parcerias;
☼ Implementação de um projeto de longo prazo para extinção de favelas no município, através de
parcerias para construção de prédios e moradias populares, garantindo a dignidade e estrutura para
regiões periféricas que têm sido historicamente esquecidas pelas administrações anteriores.
Mobilidade Urbana
☼ Para nós, a mobilidade urbana é direito social -junto com moradia, alimentação, saúde entre outros direitos - , e isso contraria a compreensão do transporte como uma mercadoria. Portanto, nosso
compromisso é efetivar o transporte como um direito social, viabilizando o atendimento das demandas da maior parte da população
☼ Revisar as licitações do sistema de transporte rodoviário e auditar a planilha de custos da concessionária de transporte coletivo.
☼ Modernização da frota de ônibus, com prioridade para ar-condicionado;
☼ Aplicar isenção para desempregados, nos moldes de cidades vizinhas.
☼ Integração dos ônibus vindos do Ponunduva, diminuindo o tempo de viagem dos moradores do
bairro para o Polvilho
☼ Rever mapeamento de estacionamentos
☼ Manutenção do Transporte Universitário, que além de um direito permite que o município propicie melhores formações aos seus cidadãos.
☼ Regulamentação do Uber, e ao mesmo tempo empreender esforços para diminuir a flexibilização
da CLT.

☼ Curso de capacitação para Guardas de trânsito;
☼ Análise técnica da distância entre os pontos de ônibus, verificando a viabilidade da diminuição
da distância entre elas.
☼ Revisão da frequência de ônibus aos sábados e domingos, principalmente no bairro do Ponunduva, mediante diálogo constante com os cidadãos;
☼pavimentação propícia, pontos de ultrapassagem e paradas com estrutura de proteção e bem-estar
dos usuários;
☼ Ampliação do número de pontos de recarga do bilhete único, priorizando estabelecimentos com
horário de funcionamento estendido.
☼ Envidar esforços para a matriz do combustível ser mais ecológico;


Saúde

☼ Defendemos radicalmente a saúde pública, sem custos e de qualidade para todos, revendo
contratos com as Organizações Sociais (OSs) e implementando uma transição para a administração
direta do município, assim como os municípios vizinhos que acabam sendo refúgio de nossos
cidadãos em busca de um atendimento digno. O partido enxerga nesse modelo riscos elevados de
corrupção e ainda a precarização no atendimento, como mostrado em acontecimentos recentes
envolvendo políticos antigos na cidade;
☼ A prevenção de doenças evita dispêndios futuros e promove economia de dinheiro do
contribuinte. Dito isso, buscaremos criar espaços nas unidades de saúde para palestras sobre
prevenção de doenças assim como de planejamento familiar;
☼ Trabalhar a saúde bucal nas Unidades Básicas de Saúde e nas escolas, distribuindo materiais
gratuitos e orientando alunos sobre a importância dos cuidados diários;
☼ Integrar Secretarias de Saúde, Cultura e Esporte, para a promoção de atividades preventivas com
ludicidade;
☼ Implantação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil e o CAPS Álcool e Drogas.
☼ Constituir um ambiente de trabalho propício à formação tanto dos trabalhadores quanto de
estudantes de instituições superiores, estes últimos trazidos para o município através de parcerias
com universidades;
☼ Criação de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de funcionamento 24 horas nos bairros do
Ponunduva, Cajamar-Centro e retomada da construção do Posto de Saúde do bairro São Benedito;
☼ Fiscalização de ambientes de armazenamento destinado a qualquer tipo de suprimento hospitalar,
nós do partido repudiamos que uma cidade como Cajamar tenha sido notificada pelo Tribunal de
Contas em pontos dessa natureza;

☼ Informatização parcial dos mecanismos de agendamento para consultas, além de criação de
aplicativos com essa finalidade;
☼ Execução do programa “Vacinação nas Escolas”, que contará com profissionais qualificados e
integração entre as secretarias de Educação e Saúde. Além disso, garantiremos a visita de um
especialista em Oftalmologia pelo menos uma vez ao ano em todas as escolas da administração
municipal;
☼ Aumento do número de especialidades no Hospital Municipal e na UPA de Jordanésia (Unidade
de Pronto Atendimento);
☼ Criação do Projeto “Médico Cajamarense”, cujo objetivo é a criação de um fundo para o
financiamento de bolsas (a quantidade será definida após estudo detalhado), para alunos moradores
de Cajamar, oriundos de escolas públicas e de baixa renda, que terão como contrapartida contratual
o atendimento no setor público municipal por dois anos após sua formação;
☼ Implantação de sistema digital para avaliação do atendimento médico, que será analisado
atentamente pela secretaria competente na busca de melhorias.


Políticas públicas para pessoas com necessidades especiais

☼ A garantia de inclusão e igualdade para todos os cidadãos é uma das nossas bandeiras, por esse
motivo, buscamos a implantação de políticas públicas para pessoas com necessidades especiais;
☼ Criaremos fóruns de discussão para debater as politicas para as pessoas com necessidades
especiais;
☼ Garantiremos a mobilidade e acessibilidade em todos os equipamentos públicos (saúde,
educação, segurança, assistência social, cultura, esporte e lazer);
☼ Fornecer Vans para transporte de Pessoas com Necessidades Especiais, nos percursos que
envolvem atendimento à saúde, à educação e outros direitos do cidadão;
☼ Formação continuada para todos os profissionais da rede pública, visando uma postura mais
humanizada, técnica e inclusiva em cumprimento à legislação em relação às pessoas com
deficiência. Para isso, por exemplo, garantiremos que todas as secretarias e órgãos públicos tenham
ao menos um funcionário que se comunique em LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais);
☼ Retorno de fundo direcionado a APAR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e ao
Sítio Agar;
☼ Garantia de que toda política educacional oferecida nas escolas municipais fiquem à disposição
da APAE de Cajamar;

☼ Fortalecimento e implementação de projetos de qualificação profissional e permanência no
mercado de trabalho para as pessoas com todos os tipos de deficiência, sem discriminação,
promovendo as condições necessárias de adaptação para cada especificidade humana;
☼ Garantia ao acesso das pessoas com deficiência nos espaços de cultura e esporte, com
investimento em equipamentos e na formação de profissionais para inclusão total de jovens e
adultos.


Educação

☼ Erradicar o analfabetismo; oferecer atendimento para recém-nascidos (0 a 1 ano) e ampliar o
atendimento à primeira infância (1 a 3 anos) via administração direta; acabar com o deficit de vagas
no Ensino Fundamental I e II, reduzir a média de alunos por turma; de suprir a carência de
profissionais nas escolas; de garantir melhores condições materiais e psíquicas de trabalho para
esses profissionais – o que inclui reduzir o espantoso índice de adoecimento docente. Instituir uma
equipe multiprofissional para atender os profissionais afastados em decorrência de suas atividades
laborais;
☼ Participação se aprende coletivamente. As escolas são espaço privilegiado para o incentivo e a
aprendizagem da participação popular na gestão da cidade. Propomos, entre outros: formar e
capacitar os membros dos conselhos de escola, oferecendo cursos para formação e conscientização;
favorecimento à criação de grêmios estudantis (Fundamental II) e clubes juvenis (Fundamental I);
fomento à realização de assembleias e conselhos de crianças; democratização das relações internas
na Secretaria Municipal de Educação; Atuação mais próxima junto ao Conselho Tutelar e ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente;
☼ Educação não é mercadoria: é dever do Estado e direito de todos e todas desde a primeira
infância. É preciso resgatar a dimensão humana e cidadã da Educação, em contraposição ao caráter
gerencialista e mercadológico que tem prevalecido nas administrações municipais. É preciso, além
disso, aplicar mais recursos na Educação, mesmo em contexto de redução orçamentária;
☼ Melhores condições de ensinar e aprender: A rede educacional do município tem de valorizar a
vida em toda a sua pluralidade, propondo a troca de saberes entre todos os sujeitos da comunidade
escolar. É preciso: reduzir o número de alunos por sala de aula, desde o berçário; retomar a
concepção de ciclos escolares; garantir a necessária estrutura material e humana; equipar as escolas
com materiais e acervos atualizados; atender a necessidade de acesso à tecnologia no âmbito escolar
para todos, renovando os equipamentos de informática e melhorando o acesso à Internet nas escolas
do município; implementar laboratórios de ciências nas escolas do município; fornecer alimentação
de qualidade, incorporando alimentos orgânicos e provenientes de agricultura familiar;

☼ Escola precisa de autonomia. Devemos garantir a autonomia escolar estabelecida no Art. 15 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para isso, é preciso, entre outros: valorizar e fortalecer a
construção coletiva, participativa e democrática dos projetos político-pedagógicos; ampliar os
recursos para as escolas e distribuí-los de acordo com a matrícula, o tamanho, a idade, a carência da
unidade e o tempo de atendimento da criança; ampliar a disponibilidade dos recursos de
adiantamento bancário imediato; valorizar processos de racionalização dos recursos em cada
unidade com incentivo a práticas de reuso e reciclagem; estabelecer políticas permanentes de
formação continuada (eventualmente com agentes externos), sem que envolvam todos os
profissionais das escolas; propor modos alternativos de avaliação, de modo participativo,
processual, cumulativo e democrático;
☼ Valorização dos profissionais da Educação: cuidar de todos e todas, inclusive na aposentadoria.
Precisamos manter e ampliar as conquistas da carreira do Quadro do Pessoal da Educação,
aprofundando a valorização dos profissionais da Educação. Exemplos de propostas: criar condições
para que os profissionais escolham sua jornada, adequando suas necessidades às das atividades que
exercem; criar mecanismos para que todos os profissionais tenham acesso à formação continuada,
construir plano de carreira efetivo com possibilidade de crescimento salarial para os funcionários
não-docentes, com adequação à política orçamentária do município. Definir uma política de
atendimento e formação ao EJA, respeitando as peculiaridades dessa modalidade. Valorização do
processo de formação dos educadores, com incentivos para a participação em cursos e congressos;
☼ Em defesa da educação crítica e transformadora: por uma escola que combata o racismo, a
homofobia e o machismo. Contrapondo-nos ao avanço do conservadorismo e da intolerância que
reduzem o espaço do diálogo democrático e remontam a períodos sombrios de nossa História,
reforçaremos o papel da escola como espaço de debate franco e livre de ideias – como espaço,
portanto, de crescimento social, cultural, acadêmico;
☼ Progressão na carreira a partir de Plano debatido e revisado periodicamente pelos profissionais
pertencentes à Secretaria de Educação que incorpore as perspectivas de valorização horizontal e
vertical;
☼ Diminuição do número de alunos por sala de aula, tendo como referência o estipulado no Plano
Municipal de Educação, em vigência até 2025;
☼ Fortalecimento dos conselhos vinculados à educação: Conselhos de Escola, Conselho do
FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação; Incentivo ao
protagonismo estudantil, com a formação de grêmios nas unidades educacionais do município;
☼ Alimentação escolar nutritiva e saudável: fim da terceirização, propiciando o preparo de
alimentação saudável por um profissional especializado da rede pública municipal a partir de
produtos da região.



Compromisso com políticas públicas para criança e juventude

☼ Implementação de programas e políticas educacionais, culturais e sociais para a juventude que
vive em áreas de vulnerabilidade social;
☼ Criação de programas de prevenção e combate ao uso de drogas, buscando promover qualidade
de vida e a redução de danos;
☼ Criação de projetos para a inserção do jovem ao mercado de trabalho e cursos
profissionalizantes;
☼ Desenvolvimento de planos de enfrentamento e prevenção da violência contra crianças e
adolescentes, em suas múltiplas formas de expressão;
☼ Criar ações de cultura, esporte e lazer para as regiões periféricas visando melhores oportunidades
de acesso;
☼ Promoção de políticas públicas dirigidas à conscientização da população acerca dos Direitos das
Crianças e Adolescentes;
☼ Integração de políticas públicas de proteção aos direitos da criança e adolescente de forma
multidisciplinar/intersetorial;
☼ Fortalecimento de práticas restaurativas e de mediação de conflitos no espaço familiar e escolar,
integrando CRAS, UBS, entidades não governamentais e sociedade;
☼ Criação de serviço público de atendimento de psicoterapia individual para crianças e
adolescentes, preferencialmente vítimas de abuso psicológico, físico ou sexual;
☼ Garantir o protagonismo de crianças e adolescente na discussão sobre políticas públicas e
realização de conferências sobre o tema;
☼ Garantir a existência de recurso financeiro diferenciado no pagamento de vagas nas instituições
de acolhimento\famílias acolhedoras para crianças com deficiência e transtornos mentais que
necessitem de cuidados especiais;
☼ Abertura das escolas municipais aos finais de semana com programação cultural e esportiva, com
fim justificável;
☼ Criação de espaços públicos direcionados especificamente para a Juventude, além da garantia de
sua participação em todas as instâncias públicas;
☼ Elaboração de um Plano Municipal de Juventude com ampla participação da população
interessada.


Esportes

☼ Criação do Conselho Municipal de Esporte, para a deliberação de políticas públicas relacionadas
ao esporte de forma estruturada e autônoma;
☼ Instituir um Plano Municipal de Esporte em conjunto com a sociedade;
☼ Realizar um levantamento dos equipamentos esportivos e quadras esportivas existentes na cidade
para desenvolver, junto com o Conselho Municipal de Esporte, políticas de recuperação e
manutenção da rede existente, bem como de construção de novos equipamentos e quadras em
regiões que ainda não foram beneficiadas;
☼ Criar um programa voltado para a construção (ou reforma) de quadras poliesportivas nas escolas
da rede municipal de educação;
☼ Garantir o respeito do direito ao trabalho de comerciantes, ambulantes e camelôs no entorno dos
complexos esportivos em dias de eventos.


Cultura

☼ Todas as atividades desenvolvidas devem estar correlacionadas com todas as demais secretarias.
☼ Nos comprometemos a apoiar todas as iniciativas culturais da juventude, manifestações culturais
tradicionais e populares, saraus populares em especial o Sarau da Massa e atividades hip-hop;
☼ Implantar um calendário municipal de eventos, envolvendo a cultura e artes, buscando valorizar
os artistas locais, fornecer toda infraestrutura solicitada para oficinas, eventos, tais como encontros
literários, cursos de teatro, oficinas de cultura e eventos afins;
☼ Estudar a possibilidade da criação do fundo municipal de cultura, para efetivação da política
cultural em Cajamar, sendo recursos que deverão atender, exclusivamente, ao fomento das ações da
sociedade, sendo ainda, os gastos correntes provenientes dessa secretaria com os recursos
previamente destinados;
☼ Criar e ampliar as bibliotecas do município, propiciando a acessibilidade para todos. –
Disponibilizando softwares de qualidade direcionados para cidadãos que possuem deficiência
visual.


Mulheres

☼ Implantação de centro de referência e atenção da mulher em situação de violência, que garanta o
acompanhamento jurídico e psicológico às mulheres vítimas de violência de qualquer natureza;
☼ Estudar junto ao governo do estado a implantação de uma delegacia da mulher que funcione 24
horas no município;

☼ Criação de campanha para formação de autodefesa da mulher em parceria com a secretaria de
esportes (Programas específicos de lutas);
☼ Idealizar e executar políticas específicas para a mulher: educação não sexista; programas
destinados à saúde da mulher e campanhas culturais de combate a cultura da violência;
☼ Especializar equipes da Guarda Civil Municipal para aplicação da Lei Maria da Penha.


LGBT

☼ Propor junto à câmara municipal que assegure os direitos da população LGBT e que sancione
administrativamente as discriminações e os frequentes discursos de ódio motivados por orientação
sexual e por identidade de gênero;
☼ Capacitar à guarda municipal bem como todos os agentes públicos, com a sensibilização e o
enfrentamento de questões LGBT, para que atuem de forma eficiente e não tolerando nenhum tipo
de discriminação;
☼ Garantia de igualdade dos direitos previdenciários para os casais homossexuais contribuintes da
previdência municipal;
☼ Formação continuada de agentes públicos que operacionalizem as políticas de trabalho, em
especial os que realizam oficinas de orientação ao trabalho em relação a direitos LGBT, assédio
moral em espaços de trabalho.


População Negra

☼ Criação da conferência municipal de promoção à igualdade racial; espaço para participação
social e de construção de políticas para o município;
☼ Implantação de cotas para pessoas que se autodeclararem afrodescendentes nos concursos
públicos municipais;
☼ Coibir a violência de agentes do estado contra pessoas negras;
☼ Instituir o programa de formação continuada em Direitos Humanos, igualdade racial e direito das
mulheres para agentes da Guarda Municipal de Cajamar, buscando combater o racismo
institucional.


Assistência Social

☼ Elevar o número de assistidos pelo CRAS (260 deficientes, 217 idosos, 160 crianças com
formação escolar pendente e pró-jovem 236) de acordo com a demanda e o orçamento direcionado
para o Centro;
☼ Promover esforços ao Governo Federal para fortalecer o programa de enfrentamento a situação
de trabalho infantil (PETI), identificando regiões com elevada vulnerabilidade social, falta de
serviços públicos e necessidade de maiores investimentos;
☼ Maior engajamento de todas as secretarias com o objetivo de enfrentar a gravidade dos
problemas sociais;
☼ Manutenção do Núcleo do Idoso;
☼ Desenvolver propostas para o enfrentamento da violência contra o idoso, criando serviços e
alternativas de atendimento social psicológico e jurídico;
☼ Propor um programa municipal para garantir o acesso à justiça e a mecanismos de reinserção
social de egressos do sistema prisional através de um sistema socioeducativo e de colocação no
mercado de trabalho;
☼ Assegurar os direitos às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e prática
de atos infracionais, através de atividades de esporte, lazer, cultura e ações educacionais, tendo
sempre o crivo do Estatuto da Criança e do Adolescente;
☼ Criar comissão por pessoas que utilizam os equipamentos de assistência, para que possam
participar ativamente da elaboração, implantação e execução de projetos e programas sócioassistenciais;
☼ Articular as ações de assistência social com as secretarias de cultura, educação, esporte, saúde,
dentre outras.


Valorização do funcionalismo público municipal

☼ Planejar e implementar planos de carreira para todas as áreas que não contam com essa garantia
básica, afinal, objetiva-se a oferta de serviços públicos que atendem aos direitos e necessidades
essenciais da população;
☼ Defender os direitos, salários, garantias e atribuições dos servidores públicos municipais, bem
como a recuperação do servidor em seu valor socialmente gerado;
☼ Nossa plataforma de governo aponta em uma direção que aos serviços públicos de qualidade
permaneçam, extinguindo as Organizações Sociais que administram de forma a deixar faltar um
atendimento de qualidade, visando, sobretudo, o lucro, nosso hospital municipal. Além, das
terceirizações que dizem respeito à alimentação de nossos alunos e outros serviços prestados;

☼ Garantir uma legislação salarial, sobretudo para os menores salários, que garanta no mínimo a
reposição inflacionária e se possível à garantia de ganho real, sempre, priorizando as menores
rendas;
☼ Estabelecer situações isonômicas de tratamento, reduzindo a desigualdade gritante entre o maior
e menor salário atualmente, sobretudo, reduzir o salário do cargo do executivo municipal, que
representa cifra censurável frente a atual situação do município;
☼ Elaboração de estudo que apresente um diagnóstico transparente, objetivo, técnico e imparcial
sobre o funcionalismo da prefeitura, indicando onde há a necessidade de reposição dos quadros
funcionais;
☼ Promover junto ao Tribunal de Contas do estado a auditoria do setor previdenciário municipal,
além, de rever todos os contratos de fornecimento de serviços, bem como a garantia de seu
cumprimento, denunciando possíveis formas de fraude;
☼ Determinar secretários e cargos de chefia, levando em conta o potencial técnico de cada servidor,
em sua maioria;
☼ A gestão proporá um sistema de formação para exercício da cidadania, dirigida aos funcionários
públicos e cidadãos;
☼ Combater o assédio moral, ainda, largamente praticado contra os servidores por detentores de
cargos de comando;
☼ Simplificar os processos administrativos de modo a possibilitar o efetivo controle e participação
social dos servidores e dirigentes entre si;
☼ Planejar a administração científica como um recurso de assessoria e apoio a serviço das formas
democráticas mais avançadas da gestão participativa.


Combate à corrupção e gestão participativa

☼ Defendemos a conduta ética na administração pública como um princípio básico, grandes partes
dos problemas relacionados à corrupção na administração pública, se relacionam com mortes
diretas e indiretas de nossos munícipes. Não podemos aceitar mais, a troca de apoio politico por
empregos na prefeitura, bem como o empreguismo, por esse motivo, defendemos a diminuição de
cargos comissionados na administração pública;
☼ Criar a conferência de bairros, e da cidade como espaço de participação e debate sobre as ações
do nosso futuro governo, orientando as ações prioritárias sobre os principais problemas do
município;
☼ Ter transparência em tudo o que se referir a gastos e receitas governamentais, explicitando para
todos de forma didática as movimentações feitas pelo executivo;

☼ Fomentar a participação popular através votações digitações em obras que empenhem elevado
volume de dinheiro público;
☼ Prestação quadrimestral das contas do município, de forma digital e em locais de fácil acesso.


Meio Ambiente e Sustentabilidade

☼ Buscar implementar gestão e edificações sustentáveis em todos os espaços da prefeitura;
☼ Incentivar iniciativas de readequação dos edifícios segundo critérios de eficiência energética
Implantar uma Política de Sustentabilidade em todos os órgãos e equipamentos do poder público
municipal, priorizando fornecedores que tenham programas socioambientais consolidados,
capacitando servidores, desenvolvendo programas de gestão de resíduos sólidos nos órgãos públicos
e programas para redução de gastos com energia elétrica, buscando adotar fontes renováveis de
energia nos espaços municipais;
☼ Minimizar o impacto ambiental causado pela geração de dejetos, bem como seu melhor
aproveitamento, seja na reutilização, reciclagem, compostagem e/ou geração de energia
(aproveitamento energético do gás metano);
☼ Implantar o plano de coleta seletiva (conforme citado acima);
☼ Atuar em parceria com o estado e união visando oferecer saneamento ambiental (coleta de
esgotos, água tratada) para todos os cidadãos e cidadãs da cidade, com a regularização e
implantação de métodos alternativos e ecológicos de saneamento;
☼ Preservação do Parque Municipal do Ponunduva;
☼ Criação e consolidação de Áreas de Preservação Permanentes – APPs;
☼ Implementar a PMEA (Política Municipal de Educação Ambiental), em parceria com a Secretária
de Educação, garantindo a participação da sociedade civil ao longo do processo;
☼ Promover, de forma dialógica e participativa, com o auxílio da Secretaria de Educação,
atividades voltadas para Educação Ambiental na rede municipal;
☼ Preservação, proteção, recuperação e, quando possível, renaturalização de matas ciliares,
nascentes e corpos d’água da cidade;
☼ Estabelecer metas crescentes de Reuso Planejado de água (Convênio com a Sabesp) em prédios
públicos e privados;
☼ Criar e implantar programa para captação, armazenamento, tratamento e utilização água das
chuvas, com vistas a aumento da segurança hídrica;
☼ Tratar os esgotos (conforme acima).


Bem-Estar Animal

☼ Manter à disposição das Ongs os aparelhos públicos para que desenvolvam e ampliem sua
atuação, com a possibilidade de criação de um abrigo publico;
☼ Desenvolver junto às escolas municipais uma educação contra abandono e maus tratos.
☼ Criar a campanha de castração e vacinação;
☼ Criação do Conselho Municipal dos Direitos dos Animais, estabelecendo um espaço de diálogo
com os setores organizados da sociedade que atuam nessa área.


Segurança Pública

☼ Adequação da Guarda Municipal ao Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal
13.022/2014); Estruturação do plano de carreira da Guarda Municipal de modo que seu comandante
seja nomeado a partir do quadro de inspetores efetivos;
☼ Abertura de concursos internos e externos para correção da defasagem dentro da GM,
principalmente para os cargos femininos;
☼ Implementar um novo modelo municipal de segurança cidadã mediante a reformulação dos planos de ação e a reordenação das prioridades estratégicas, com o foco na promoção da democracia,
na garantia de direitos e na defesa das liberdades;
☼ Ampliar a participação popular nas decisões que envolvam a segurança, através da criação do
Conselho Municipal de Segurança Cidadã (CMSC), que terá funções consultivas e deliberativas, de
articulação, informação e cooperação entre todas as entidades que possam intervir ou se envolver na
prevenção e na melhoria da segurança da população;
☼Elaborar, em conjunto com o Conselho Municipal de Segurança Cidadã, um Plano Municipal de
Segurança Cidadã, que deverá contemplar a delimitação de prioridades e a tomada de decisões sobre alternativas, além de estabelecer metas de impacto a curto, médio e longo prazo;
☼ Investir no aperfeiçoamento da produção de dados sobre conflitos urbanos, com a organização,
integração e sistematização dos bancos de dados da Prefeitura;
☼ Elaborar um plano, junto com os conselhos de moradores, para estimular o uso dos espaços públicos realizando reformas nas ruas, calçadas, e praças para garantir a ampliação da iluminação pública e o aprimoramento da acessibilidade;
☼ Instalação de Posto da Guarda Municipal nos bairros São Benedito e Ponunduva;
☼ Reestruturação da Defesa Civil dentro dos parâmetros da Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil (Lei Federal 12.608/2012);
☼ Suporte à inteligência policial no combate aos crimes; Iluminação de vias públicas e praças;
Política transversal de prevenção da violência;

☼ Organizar um controle externo efetivo da Guarda Municipal, com ouvidorias independentes e
corregedorias independentes;
☼ Garantir um programa de assistência social e acompanhamento psicológico para os servidores da
Guarda Municipal;
☼ Promover a reestruturação das técnicas de treinamento da Guarda Municipal de acordo com uma
formação democrática fundamentada na promoção da democracia, na garantia de direitos e na defesa das liberdades;
☼ Regulamentar (mediante um ato normativo) o uso da força por agentes da Guarda Municipal,
proibindo o uso de técnicas, equipamentos, armas e munições que provoquem risco injustificado
(especialmente quando se trata do uso de armamento menos letal, como balas de borracha, bombas
de gás lacrimogêneo e spray de pimenta);
☼ Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para criar, em conjunto com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados
do Brasil, o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Regional de Serviço Social, centros de
mediação de conflitos voltados para a elaboração de métodos coletivos de soluções não penais para
a resolução dos conflitos urbanos;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para criar, em parceria
com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Estadual de Juventude, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Ordem dos Advogados
do Brasil, o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Regional de Serviço Social, programas
que gerem oportunidades que permitam ao jovem envolvido em atividades ilícitas uma nova alternativa de vida, garantindo serviços de assistência social e psicológica para as famílias, bem como
cursos profissionalizantes, além de programas de emprego e renda para os participantes;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para implementar programas de prevenção primária para a juventude e suas famílias em conjunto com as demais secretarias (programas de acesso a atividades culturais e esportivas, educação e qualificação profissional,
geração de trabalho, emprego e renda, saúde, etc.);


Emprego

☼ Geração de emprego é o grande desafio do próximo período em nossa cidade. Crescer
economicamente, atraindo novos investimentos e incentivando novas áreas, onde empregos possam
ser gerados, é o desafio. Incentivos como incubadoras para novos empreendedores e benefícios
fiscais às pequenas e microempresas se fazem necessário. O PSOL almeja o desenvolvimento da
agricultura familiar, com vistas à suplementação nutricional da demanda por merenda nas escolas

do município através, principalmente, dos produtores do município. O jovem clama por acesso ao
trabalho, orientação a acompanhamento técnico quanto à sua opção e vocação profissionais. Nos
setores rurais é imprescindível o fomento à produção sem, contudo, desrespeitar a dignidade e
direitos dos trabalhadores agrícolas;
☼ Incentivos fiscais para as micro e pequenas empresas da cidade;
☼ Programa de fomento à economia solidária e às cooperativas;
☼ Qualificação profissional e cidadã dos empreendedores de base familiar;
☼ Criar programa de incentivo para estágio e primeiro emprego para os jovens;
☼ Estimular a produção e o consumo de produtos na comunidade;
☼ Reduzir a burocracia e exigências para atuação formal dos novos empreendimentos.

