Reinaldo Junior
Respeito e Dignidade,
Juntos Pela Nossa Cidade.
Trabalho sério, parceria com o
Governo Estadual e Federal e
muita vontade de melhorar
BIRITIBA MIRIM.

PLANO DE GOVERNO

Toda campanha é a mesma coisa: discursos de que vão mudar, fazer
tudo acontecer, mas quando assumem sempre dizemos que não
imaginavam o tamanho dos problemas.

E mais: todos falam em trazer recursos para a cidade, mas só uma boa
parceria com Deputados Estadual e Federal facilita o contato, viabiliza
recursos e reuniões como nenhum outro prefeito já teve na cidade.
Queremos trazer dignidade para a cidade que nascemos, crescemos e
vivemos desde sempre.
O Plano apresentado traduz a vontade de uma gestão comprometida
com a população biritibana. Vem daí o slogan “Ficha Limpa”. Que se
trata de uma proposta de política pública, na qual se deslumbra um
grande desenvolvimento social.
Cabe ressaltar que este Plano não é uma ideia acabada ou imposta,
mas apenas o esboço das principais ações a serem aplicadas, estando
aberto a outras contribuições que possam surgir ao longo da
Campanha Eleitoral e no decorrer da gestão que será aberta para a
participação dos munícipes.
Por isso: Respeito e Dignidade, Juntos Pela Nossa Cidade. Isso é o
que Biritiba Mirim merece.

PLANO DE GOVERNO:
UM COMPROMISSO ASSINADO POR TODOS.
Todos têm promessas de campanhas, mas nós temos compromissos
assinados por toda a equipe de Reinaldo Junior.
Levamos a sério o nosso Plano de Governo. Por isso, temos o dever de
demonstrar competência para a implantação de todas as iniciativas,
indo além das palavras e propostas vazias. Como demonstração do
nosso compromisso com você, todos da equipe Reinaldo Junior
assinamos este Plano de Governo.

Reinaldo Junior

Edson Nakano

Dr. Luiz Davi

Conheça o nosso Plano de Governo. Veja como vamos resolver os
problemas de Biritiba Mirim e implantar uma gestão séria para devolver
o orgulho da nossa cidade.

BIRITIBA MIRIM:
UMA CIDADE EM
DESENVOLVIMENTO.
AVANÇO E TRANSPARÊNCIA.

As propostas serão apresentadas para cada uma das áreas deste
Plano de Governo que consiste em um breve diagnóstico.
Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e as
principais dificuldades enfrentadas nos próximos anos para cada área.
Diretrizes: apresentam o desdobramento dos objetivos centrais do
Governo para a área em questão.
Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada
área alinhados com as diretrizes.
Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir
as metas.
Acredite no novo, na tecnologia e na seriedade.
O trabalho bem feito, com preparo e vontade sempre traz resultados.
Tudo isso é possível.
No que depender de nós, será a realidade da nossa cidade em 2021!

ESPORTE
Revitalização dos espaços públicos para as práticas desportivas
Os poucos espaços para práticas desportivas disponíveis em nossa cidade
estão abandonados (quadras, ginásios e campos). Em nosso governo
iremos revitalizar todas essas áreas durante o período de gestão do
nosso governo. Vamos adaptar os espaços para possibilitar a prática de
diversos esportes nos bairros da cidade.
Incentivo as práticas de esportes (futsal, futebol, basquete,
vôley e demais modalidades): É importante investir na realização de
eventos esportivos como: passeio ciclísticos, maratonas, torneios e
competições entre as escolas.
Pistas de Skate: Hoje a cidade possui uma pista de Skate (no Ginásio
de Esportes), que precisa ser reformada, por isso, em nosso governo
iremos investir na valorização desse esporte e seus praticantes.
Esporte para a terceira idade: O esporte ajuda a melhorar a vida das
pessoas, e é por isso que vamos criar o programa “saúde na melhor
idade”. Nesse programa vamos instalar e revitalizar academias nas praças
dos bairros de Biritiba Mirim e elas serão utilizadas em encontros semanais
com a participação de um profissional de educação física para
acompanhar e orientar as atividades físicas de homens e mulheres com
mais de 50 anos.
Bolsas Atletas e Campeonatos: Em nosso governo, os esportistas de
Biritiba Mirim serão valorizados. Iremos criar isenção e descontos fiscais
aos empresários que investirem em atletas locais e na organização de
campeonatos de inúmeras modalidades esportivas.
Centro Esportivo: Nossa cidade carece de um espaço para práticas das
diversas modalidades esportivas (lutas, vôlei, atletismo, ginástica
olímpica, e etc.). Em nosso governo planejaremos um centro esportivo
que ajudará no desenvolvimento dos atletas de nossa cidade e
incentivará novos praticantes.
-incentivar o esporte na vida escolar no ensino municipal.
-valorização dos times e campeonatos de bairros.
-Pedala Biritiba: construção de Ciclovias na cidade.

CULTURA/TURISMO
Fábrica de Cultura
Vamos criar um Centro Cultural e queremos com ajuda do Governo do
Estado, instalar uma grande fábrica de cultura, com o espaço para aulas
de teatro, música, dança, artesanatos e muitas outras atividades
culturais a fim de promover e valorizar todas as manifestações artísticas
(artistas da Terra).
Resgate de Festas Tradicionais
Vamos resgatar a alegria e o orgulho de sermos Biritibanos! Em nosso
governo iremos reativar todo o calendário de festas da nossa cidade,
como a festa do caqui, carnavais, festas natalinas, reveillon e os festejos
de manifestações culturais.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-Reativação da Fanfarra Municipal
-Resgatar o projeto rua feliz
-Manter Desfile cívico no dia do aniversário de Biritiba
-Centro Cultural/Fukiko, criações de cursos qualificadores de
artesanato, corte e costura, panificação e confeitaria.
-Enfeites e eventos de natal
-Incentivo Manifestações Religiosas
-Festival de Dança das Escolas
-Reativação do Projeto você faz o show
-Apoio aos esportes radicais, trilhas e pesca esportiva
-Estruturar as cachoeiras para atrair mais turistas

Criação de Novas Festas
Criação do Festival de Agricultura para promoção e valorização dos
agricultores locais e cultura rural (Dia do Agricultor Municipal).
Criação do Portal da Entrada da Cidade
Iremos criar o Portal da entrada da Cidade para assim deixá-la
monitorada e atrativa para o turismo (Entre Rio Acima e Sogo).
Projeto Cidade Conectada
Instalação de Wiffi (internet móvel) nos principais pontos e praças da
cidade para facilitar comunicação e interação da população,
acompanhando as novas tecnologias.
Festa da Pequena Flor: divulgar o nome Biritiba Mirim e a Cidade
(manacá da serra)
Parque Ambiental de Biritiba Mirim – Bairro Nirvana

Investir na revitalização do Parque Nirvana, tornando o local atrativo para
visitação. Além de impulsionar o Turismo na cidade.
Mirante de Biritiba Mirim – Bairro Nirvana
Estruturar o Mirante de Biritiba Mirim para atrair o turismo e valorizar o
local.

SEGURANÇA/TRANSPORTE
Guarda amigo, povo seguro
Instalação da Guarda Patrimonial e vigilância comunitária junto à polícia
civil e militar.
Centro de Segurança Integrada - CSI
Um centro equipado com câmeras de monitoramento em principais
pontos com poder de alcance. Integração com a Polícia Militar,
Bombeiros, Guarda Civil e Defesa Civil. Imagens de toda a Cidade em
tempo real para Central da Guarda Patrimonial. Pensando ainda na
inclusão social, vamos priorizar com alguns operadores dos monitores
das câmeras de segurança PcD (pessoas com deficiência).
Iluminação
Iniciaremos a troca das lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio por LED.
Isso trará mais iluminação e segurança e uma economia de até 75% na
conta de energia pública; além de reduzir em mais de 10 vezes a
quantidade e frequência da manutenção pela durabilidade do LED e
expansão de pontos de iluminação.
✓ Parceria com o Governo do Estado para reformas e modernização
na delegacia e destacamento policial da cidade.
✓ Fiscalização efetiva no desmatamento na área rural da Cidade.
Viagem Legal
Desde o início da implantação do transporte público da cidade, nunca
tivemos um serviço de qualidade. A perspectiva é fazer uma licitação
com uma frota nova de ônibus ou vans, acessibilidade, terminal central
com qualidade e infraestrutura, novos pontos, criar linhas municipais
com estudo de tempo e melhoria nos preços das passagens.
Restruturação e direcionamento correto da frota municipal.
Biritiba Sinalizada
Criação/manutenção da sinalização das vias (placas, faixas de pedestres,
identificação de ruas, identificação de praças, etc)

SAÚDE
MELHORAR O PROGRAMA ESF NOS BAIRROS DA CIDADE

Melhoramento na Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por
médico e enfermeiro especialista em saúde da família, auxiliar ou
técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).
A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de
vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde
em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso de
tabaco, dentre outros. Com atenção integral, equânime e contínua, a
ESF se fortalece como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Levantamento e atendimento
Faremos um levantamento detalhado e individualizado de todas as
unidades básicas de saúde de Biritiba. Esse estudo servirá de base para
a contratação dos profissionais que estão em falta nos postos de saúde
da cidade (Enfermeiros, médicos e etc.)
Zerando filas de exames e consultas
Com planejamento e empenho iremos zerar as filas de espera para
exames e consultas dos postos de saúde da nossa cidade.
Reformando e melhorando
Os postos de saúde da nossa cidade precisam de reformas
emergenciais. Durante o período de nossa gestão de governo iremos
reestruturar cada um deles e fazer com que possam atender com mais
qualidade, dignidade e respeito nossa população.
Centros de atendimento especializados
Incentivaremos os centros de atendimento especializados com
especialidades médicas. Com um atendimento pessoal, próximo e que
cuide da prevenção e tratamentos das crianças, mulheres e idosos da
nossa cidade, proporcionaremos saúde e qualidade de vida às famílias
de Biritiba Mirim.
SAMU
Melhorar a estrutura da base e o atendimento no primeiro contato
telefônico do SAMU, diminuindo o tempo de resposta nas chamadas de
emergência.
P.A.
Equipar o P.A com estrutura básica.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Exames Laboratoriais
Pequenas Cirurgias
Pediatra
Clínico Geral
Rx
Informatização de sistema integrado
Etc

CENTRO DE ESPECIALIDADES
Criação de um Centro de Especialidades.
✓
✓
✓
✓
✓

Ultrasson
Exames Laboratoriais
Mamografia
Tomografia
Etc

Atendimento Psicossocial
Melhorar o Centro de Atendimento Psicossocial com Psicologia, Terapia
Ocupacional, Psiquiatria e Enfermagem para atendimento na área de
saúde mental.
Saúde Animal
Criação do Centro de Zoonose e uma ala veterinária. É de extrema
importância para darmos atendimento médico a todos os animaizinhos
das famílias de Biritiba Mirim.
Odontologia
Viabilizar o Atendimento Especializado em Odontologia já existentes na
rede pública e ampliar o atendimento diário para realizar procedimentos
que envolvam a saúde bucal da população.
✓

Ser um facilitador da Farmácia de Alto Custo para disponibilizar

medicamentos mais caros para a população.

HABITAÇÃO
MORADIA POPULAR
Trabalharemos para trazer condições para realizar o projeto Moradia
Popular.
Escritura para todos:
Muitas casas em Biritiba não tem escritura. O objetivo é regularizar a
situação de todas as casas de nossa cidade, trazendo um cartório de Registro
de Imóveis, específico para o município, dimuindo, problemas futuros.

INFRAESTRUTURA
(Pavimentação/limpeza pública/saneamento básico)
ASFALTO LEGAL
Faremos a Operação Tapa Buraco com 100% de solução durante do
período de gestão.
Revitalização e asfalto novo nas ruas que precisarem de substituição.
Cidade Limpa – Frente de Trabalho Municipal
Contratação de trabalhadores no sistema de contrato de frente de
trabalho para limpeza, manutenção e zeladoria da cidade. Isso trará
geração de emprego, renda e limpeza.
Eco ponto – Cata Treco
Parceria com a cooperativa de materiais rescicláveis do Bairro Sogo,
para descarte melhor de material reciclável e criação do cata treco,
cuidando da limpeza.
Imóvel Limpo
Nosso Programa para incentivo e limpeza de terrenos públicos e privados.
Atuação importante para eliminação de animais peçonhentos e mais
segurança e saúde à população, intensificando a fiscalização.
Limpeza de córregos
Faremos a limpeza constante dos córregos, para melhorar a qualidade
de vida da população. A cada real gasto com saneamento básico,
economizaremos quatro com saúde.
Municipalizar a coleta de lixo
Economizar com a verba que atualmente é gasta com a empresa
terceirizada e valorizar o funcionário público.
Espaços Públicos Abandonados
Reutilizar os espaços públicos abandonados, afim de economizar para os
cofres da prefeitura.
Vara Distrital (Posto Cartório Eleitoral)
Projeto para trazer para Biritiba Mirim Vara Distrital
Acompanhamento Recompença Ambiental
Acompanhar se as empresas estão processando as recompenças
ambientais. Exemplo: Porto de Areia e Pedreira.

Informartização Prefeitura
Informartizar todos os processos da prefeitura afim de agilizar o retorno
aos munícipese dar transparência ao destino do dinheiro público
Criação Centro Recreativo – Cruz das Almas
Criação de um Centro Recreativo no Bairro Cruz das Almas para
incentivar o esporte e trazer qualidade de vida.
Prioridades:
Concluir e ativar as obras inacabadas

EDUCAÇÃO:
próxima parada, Faculdade.
✓

Durante o segundo e terceiro ano do colegial, os alunos terão

um cursinho de especialistas de preparação para o ENEM e as provas
das principais faculdades públicas, aumentando as chances dos
nossos jovens entrarem para as melhores faculdades do Brasil.
✓

Acelera, Biritiba: disponibilização de um transporte fretado para

os alunos que estejam cursando nível superior na cidade vizinha de Mogi
das Cruzes.
✓

Acervo Online: Aprimorar a biblioteca digital à disposição dos

alunos e população Biritibana com o maior acervo de ebooks (livros
novos e históricos) da região.
✓

Educação Municipal: Melhoria na estrutura física das escolas e

transformar Biritiba Mirim em referência no ensino fundamental.
Garantia de transporte digno aos estudantes da rede municipal.
✓

Plano de Carreira e Cursos de formação: revisão do plano de

carreira dos professores e realização de curso de formação continuada,
intensificando a melhoria da educação básica.
✓

Creche: ampliar o número de vagas para a educação infantil.

✓

Disciplina optativa: implantação da disciplina optativa de

técnicas e cultura agrícola.
✓

Ouvidoria Educacional: contato telefônico para sugestão e

reclamação referente à educação municipal.
✓

Uniforme e Material Escolar para alunos e

professores:calça, blusa, camiseta.

ECONOMIA:
✓

Incentivo aos comerciantes locais.

✓

Parceria com Sebrae para alavancar o empreendedorismo na cidade.

✓

Banco do Povo e Rurais.

✓

Investir nas Estradas de Escoamento Geral

✓

Parcerias públicas privadas

✓

Aprimorar o balcão de emprego

✓ Incentivo fiscal para atrair pequenas e grandes empresas não
poluentes para geração de empregos
✓

Pensando nisso, uma parceria com uma empresa de

Telemarketing geraria emprego e traria retorno financeiro à cidade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
✓ Aprimoramento para o Centro de Referência do Idoso
✓ Apoio aos centros de recuperação para jovens infratores e viciados
em drogas
✓ Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual
✓ Assistência aos servidores do INSS não realizados no município
✓ Ativar todas as Associações de Bairros do município
✓ Apoio as Instituições Beneficentes existentes no município
✓ Campanha do Agasalho

REINALDO JUNIOR
#RESPEITO E
DIGNIDADE,
JUNTOS PELA
NOSSA CIDADE

