APRESENTAÇÃO
O candidato Carlos Alberto Taino Júnior juntamente com a coligação
“MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO”, composta pelos partidos PL, PSDB,
PSB, PROS e AVANTE, apresenta através deste Plano de Governo as suas
principais propostas para a administração municipal no período de 2021-2024.
O conteúdo do referido plano foi desenvolvido com base na experiência
adquirida ao longo de sua trajetória como vereador e prefeito neste Município.
A candidata a vice-prefeita, professora Adriana Rufo tem experiência na área
da Educação há 24 anos, foi vereadora e ocupou o cargo de presidente da Casa
de Leis em Biritiba Mirim . É pós-graduada em Saúde Pública e dentre as suas
experiências profissionais, ocupou o cargo de direção na área de Assistência
Social.
O plano que ora se apresenta tem como objetivo uma gestão comprometida,
inovadora com amplo desenvolvimento social, com busca de parcerias com
instituições públicas e privadas.

O candidato implantará um novo Modelo de Gestão na administração
pública municipal, executando projetos com estruturas e serviços em diversa
áreas que atendam a necessidade da população Biritibana.
No momento atual observa-se uma paralisação no desenvolvimento da
cidade em diversos setores, e ainda, o anseio e preocupação da comunidade
no crescimento e desenvolvimento do Município, além da melhora na saúde e
educação.
Desta forma, a fim de garantir a população uma vida digna implementará
melhorias na saúde para que a população tenha um atendimento médico de
excelência, além de investimentos no pronto atendimento e postos de saúde
através da reforma dos prédios e compra de novos equipamentos.
Considerando que o município de Biritiba-Mirim faz parte do cinturão
verde do Alto Tietê sendo a agricultura essencial para o desenvolvimento de
nossa cidade pretende-se fortalecer a relação com as instituições como
Embrapa e SEBRAE para implementação de cooperativas voltadas ao
aperfeiçoamento e beneficiamento da produção agrícola local, e ainda, centrará
esforços para a manutenção das estradas vicinais por onde se escoa essa
produção e por onde trafegam as pessoas que produzem.
Outra ação de suma importância da nova gestão é o atendimento
educacional especializado (AEE) através de um serviço da Educação Especial
que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas.
Formação de parcerias com o Governo Estadual e Federal para realização
de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias de
emprego, renda e infraestrutura, saúde, educação, lazer e segurança.

Ressalte-se que todo o mandato do candidato será pautado em trabalho
realismo, transparência, consistência, responsabilidade e comprometimento.
Consigne-se ainda, que todas as ações propostas serão pautadas e em
consonância com as legislações vigentes federal, estadual e municipal, além
de obedecerem da sustentabilidade econômica e socioambiental.
Destaca-se que o Programa ora apresentado não configura uma ideia
acabada ou imposta e sim o esboço das principais ações a serem
empreendidas, estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir
no longo da companha eleitoral e no decorrer da gestão quando a
administração abrirá à participação da comunidade.
As propostas apresentadas neste Plano de Governo representam
objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que exigirá
uma administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e
conhecedora das necessidades dos Biritibanos.

PROPOSTAS DE GOVERNO
As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de
foco deste Plano de Governo e consistem num breve diagnóstico da área,
as diretrizes, as metas e os projetos que o compõem.

ADMINISTRAÇÃO
» Reduzir o número de funcionários comissionados e consequentemente a
folha de pagamento;
» Corte de gastos públicos;
» Extinção do carro oficial do gabinete do Prefeito;
» Reestruturação do funcionalismo público;
» Revisão dos contratos existentes com o Município;
» Qualificação dos profissionais visando mais produtividade e qualidade
nos serviços prestados à população;
» Qualificação do jovem cidadão para a introdução no mercado de trabalho.

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

» Pontos de acesso livre a internet nos bairros;
» Construção do Centro de Segurança Integrado – CSI é uma ferramenta
entre os poderes públicos prefeitura e as polícias civis e militares, utilizada
para monitorar com inteligência qualquer ocorrência com abrangência no
centro, bairros e entradas da cidade, combatendo a criminalidade como:
roubo, furto, vandalismo, tráfego de drogas e etc., que irá proporcionar
uma segurança a todos os munícipes e visitantes da nossa cidade;
» Implementação da patrulha rural e ronda nos bairros;
» Aquisição de novas viaturas para a guarda patrimonial;
» Implantação da Patrulha da Maria da Penha;
» Atividade delegada.

MEIO AMBIENTE
» Regularização Fundiária;
» Programa Cidade Legal;
» Implantação de eco pontos;
» Construção de lixeiras na zona rural;
» Portais de identificação na zona rural;
» Fomentar e auxiliar a implantação de loteamentos legalizados;
» Ampliar o Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem com a
reestruturação da cooperativa de catadores COOPERALTO e criação de
eco pontos de resíduos da construção civil, desde cimento, entulhos,
tijolos, restos de azulejos e madeiras, móveis velhos, sobras de podas de
árvores e outros matérias volumosos.
» Ampliação da educação ambiental nas escolas do Município;
» Instituir e executar o Plano Municipal de Saneamento básico;
» Assegurar junto aos órgão competentes as redes de água e esgoto
necessárias para acompanhar o desenvolvimento habitacional da cidade,
nos loteamentos que serão regularizados;
» Promover a constante manutenção de córregos e rios de Biritiba-Mirim
em parceria com o DAEE com o objetivo de evitar enchentes e outros
problemas relativos a saúde pública;
» Fortalecer as ações de fiscalização ambiental em parceria com outros
órgãos municipais e estaduais, evitando a formação de assentamentos
precários e ações particulares que as agridam;
» Criação de um núcleo de educação socioambiental de vivências em que
as crianças conheçam a fauna e flora do nosso Município.
» Ampliar o plantio de árvores nos espaços urbanos na cidade;
» Convênio com a CETESB para que a Prefeitura tenha autonomia para
licenciar obras e aprovar projetos de baixo impacto ambiental.
» Aprovação em caráter de urgência do Plano Diretor para o
desenvolvimento do Município.

AGRICULTURA
» Desenvolver e apoiar cursos de capacitação técnica de produtores rurais;
» Implantação de programas de inclusão digital para o gerenciamento de
propriedades;
» Expansão da internet para áreas de zona rural;
» Programa de conservação de estradas rurais para o escoamento da
produção;
» Programa de saneamento rural e qualidade da água;
» Programa Novo Campo – com apoio as organizações rurais em eventos
técnicos e culturais, estimulando a sucessão de novas gerações no segmento
rural;
» Novos tratores e implementos agrícolas;
» Incentivo à produção de produtos 100% (cem por cento) orgânicos;
» Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos
seus respectivos recipientes;
» Incentivo ao programa “Turismo Rural”;

EDUCAÇÃO
» Promover ações de defesa de direitos em prol do bem estar dos munícipes
na valorização da diversidade e garantia do exercício da cidadania através da
construção da “Escola Municipal de Educação Continuada” que será
implantada para executar políticas de inclusão social às crianças e
adolescentes com necessidades educacionais especiais como: Deficiência
Auditiva, Visual, Intelectual, Transtorno do Espectro do Autismo e Altas
Habilidades/Superdotação, preferencialmente inseridos na Rede Regular de
Ensino;
» Plano de recuperação pedagógica para os alunos da rede municipal;
» Creche Jardim dos Eucaliptos – equipar e colocar para funcionar
imediatamente;
» Construção de creches;
» Aulas de informática desde do 1º (primeiro) ano letivo do ensino
fundamental;
» Aquisição de tabletes com acesso à internet para os alunos;
» Escolas municipais 100% (cem por cento) monitoradas;
» WI - FI em todas as escolas;
» Kit de material escolar;
» Uniforme para os alunos;
» Realização de cursos de formação e capacitação continuada de
professores (principalmente na área digital);
» Ampliar o número de vagas na educação infantil;
» Ultrapassar o índice de 6,1 do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) nas escolas públicas municipais;
» Reduzir a taxa do analfabetismo;
» Reduzir a evasão escolar;

SAÚDE
» Contratação de novos médicos;
» Criação do CAP´S - um local permanente para atendimento exclusivo a
pacientes com transtornos mentais e/ou tratamento de dependentes de
químicos;
» Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já
existentes, que atualmente encontram-se em mau estado de conservação
e com serviços deficitários;
» Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar do Idoso);
» Reduzir o tempo de espera para consultas médicas contratando mais
profissionais de saúde;
» Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e
agentes de endemias e pandemias;
» Promover campanhas de saúde itinerantes;
» Novos veículos para transporte de pacientes para fora do Município;
» Renovação e conservação da frota de ambulâncias;
» Aquisição de uma ambulância UTI para transporte de pacientes graves;
» Ampliação do Pronto Atendimento transformando em UPA 24 horas com
melhorias da estrutura física através da construção de novas salas de
urgência, emergência, leitos para internação e isolamento, novos
equipamentos e mobiliários;
» Adequação das salas de estabilização e espera para proporcionar mais
conforto ao paciente;
» Ampliação da capacidade de atendimento;
» Criação do Centro de Zoonoses “Canil Municipal” e parcerias com
entidades e associações de proteção aos animais.

OBRAS
» Plano de retomada das obras paralisadas;
» Retomada do Projeto Rodoanel Rural – Pavimentação dos acessos
que interligam os bairros facilitando o escoamento de produtos
agrícolas;
» Retomada do Programa de Pavimentação nos Bairros;
» Manutenção de vias pública (estradas, ruas e avenidas);
» Manutenção das vias já pavimentadas “Operação Tapa Buraco”;
» Reaproveitamento dos prédios públicos inativos;
» Construção da rotatória no bairro Pomar do Carmo;
» Reforma e ampliação do complexo municipal “JOSÉ OLIVA MELO
JUNIOR”, tornando-o parque da cidade.

INFRAESTRUTURA
» Ampliação do Programa “Melhor Caminho” para a manutenção das
estradas;
» Construir abrigos de ônibus em todos os pontos da cidade;
» Intensificação do Programa de revitalização e zeladoria de áreas
públicas (limpeza, pintura, capinação);
» Ampliação da iluminação pública e alteração dos pontos de
iluminação por lâmpada de LED;
» Manutenção das estradas vicinais do Município;
» Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em
espaços de convivência e lazer o que implica em implantar
equipamentos esportivos e recreativos, bem como, na arborização e
embelezamento.
» Adequação de acessibilidade nos prédios e áreas públicas.

SOCIAL
» Criação do “Centro Sócio Educativo” para recuperação de jovens
infratores e viciados em drogas;
» Implantação da Casa do Adolescente com realização de projetos
educacionais;
» Buscar incentivo junto as empresas através do imposto de renda para
ações com crianças e idosos;
» Programa de orientação para prevenção de alcoolismo e drogas;
» Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual;
» Capacitação dos Conselheiros Tutelares para atuação efetiva e correta
de suas funções;
» Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo
busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela
falta de acesso à informação.
» Incentivo a implantação de cooperativa de mulheres para a geração de
renda;
» Implantação de serviços de abordagem à população em situação de rua;
» Implantar a sala rosa para atendimento à mulher vítima de violência;
» Articulação com o Balcão do Emprego para capacitação profissional e
melhoria da condição de trabalho da população;
» Incentivo a implantação de cooperativa de mulheres para a geração de
renda;
» Fazer parcerias com entidades e associações.
» Resgatar os projetos sociais e parcerias como: Renda Cidadã, Ação
Jovem, Balcão de Emprego, Time do Emprego, Via Rápida, Banco de
Alimentos, SENAI, Culinária Inclusiva, Campanha do Agasalho, Natal Feliz.

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
» Programas de Incentivo as práticas de esportes e realização de eventos
esportivos municipais (passeio ciclístico, maratonas, torneios e competições
entre escolas, trilhas, motocross, quadriciclos, jeeps, enduro, esportes
radicais, caiaques, pescas esportivas, etc.);
» Criação de praças esportivas e recreativas em todos os bairros como: mini
campos, mini quadras, mesas de jogos, parquinhos;
» Resgatar os projetos: “Paraolímpico”, “Bem Estar”, “SESI”, “Semente
Olímpica”;
» Retomar a participação do Município nos jogos regionais (JORI - Jogos
Regionais dos Idosos, Jogos Abertos)
» Realização de passeios de charrete e cavalgadas;
» Resgatar os festejos de manifestações culturais (carnaval, natal, réveillon,
aniversário da cidade);
» Programa municipal de valorização dos artistas da terra;
» Reativar a fanfarra municipal;
» Incentivo aos proprietários de chácaras, sítios e empresários do ramo
hoteleiro para implantação de pousada familiar e hotéis;
» Revitalizar os pontos turísticos existentes;
» Sinalização de bairros e pontos turísticos;
» Incentivo aos eventos religiosos;
» Realização dos festivais gastronômicos com produtos produzidos no
Município;
» Disponibilizar a informação no site da prefeitura, dos pontos turísticos e dos
percursos para trilhas;
» Elaboração do calendário da Secretaria Municipal;
» Incentivo ao “Projeto Guri”;
» Criação da “Casa do Artesão”;

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE
ATUAÇÃO DO GOVERNO

» Evoluir na qualidade da prestação dos serviços públicos;
» Transformar a cidade favorecendo-a de equipamentos urbanos mais
adequados;
» Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e
do patrimônio natural, cultural e histórico no processo de
desenvolvimento da cidade;
» Contribuir para o crescimento econômico sustentável;
» Garantir maior crescimento e igualdade de oportunidades para as
crianças e jovens;
» Incentivar o turismo local.

