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O Diretório do PV - Partido Verde, visando atender o que solicita a Legislação Eleitoral bem 

como expressar os compromissos programáticos que orientam  a candidatura da Sra. DALETE 

DE OLIVEIRA  à prefeita de Cajamar, torna público as diretrizes básicas que nortearão seu 

plano de governo para o quatriênio 2021 a 2024. 

A título de informação cumpre destacar que Cajamar é um município brasileiro do estado de 

São Paulo.  Esta Localizada na Região Metropolitana da capital, microrregião de Osasco, 

distante 29 quilômetros da capital estadual. 

Pertence a Zona Norte da Região Metropolitana de São Paulo em conformidade com a lei 

estadual nº 1.139, de 16 de junho de 2011 e, consequentemente com o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI). 

Sua população foi estimada em 77 934 habitantes, conforme dados do IBGE de 2020 e a área 

total do município é de 131,386 km², o que resulta numa densidade demográfica de 1.143,01 

hab/km².  

Seus limites são Jundiaí ao norte, Franco da Rocha e Caieiras a leste, a capital do estado a 

sudeste, Santana de Parnaíba ao sul e Pirapora do Bom Jesus a oeste. Esta situada entre o 

complexo rodoviário Anhanguera/Bandeirantes e Rodovia Castelo Branco, três das principais 

rodovias do País. 

Tornou-se município em 18 de fevereiro de 1959, quando se emancipou de Santana de 

Parnaíba. 

 



 

Diretrizes Básicas – Eleições 2020 

 

EDUCAÇÃO 

- Criação de laboratórios móveis de informática nas Escolas Municipais, possibilitando novas   

experiências com tecnologias educacionais como plataformas virtuais de aprendizagem; 

- Implantação de internet de alta velocidade para os laboratórios de informática das escolas da 

rede municipal; 

- Criação de Centros Tecnológicos Educacionais para Estudos de Robótica no contra turno, 

possibilitando assim que os alunos tenham acesso a uma educação moderna e aumente suas 

horas de estudos no dia a dia, conforma preconiza o Plano Nacional de Educação; 

- Padronização do material de ensino pedagógico para toda a rede (SESI); 

 - Capacitação e formação continuada dos professores em todas estas novas metodologias de 

educação tecnológica e em outras áreas também/ valorização dos profissionais da educação; 

- Ampliação e reforma das escolas para atender toda a demanda da comunidade escolar; 

 - Ampliação da equipe multidisciplinar e adequação com especialistas na rede de educação 

(psicólogas, neuropediatra, fonoaudiólogas, psicopedagogos e especialistas em educação 

especial); 

– Criação de um projeto de inteligência emocional promovendo um ambiente harmonioso e de 

alta eficácia de aprendizado nas escolas durante o processo de ensino/aprendizagem; 

- Criar programa de contra turno nas escolas, com aulas de educação financeira, idiomas e 

oficinas de criatividade, laboratórios de Ciências, teatros, música e esportes como ginástica 

olímpica e circense; 

- Elaboração de Projetos Eco Político Pedagógicos com a participação de toda a comunidade 

escolar e famílias, respeitando-se, assim, cada contexto incluindo todos os ciclos da educação, 

desde a primeiríssima infância até os Anos Finais do Ensino Fundamental; 

- Educação e Ampliação do número de vagas em creches e a contratação de vagas junto a 

iniciativa privada, se for necessário, para atender a demanda da comunidade escolar; 

-Projeto de estruturação do estatuto municipal do magistério, criando plano de carreira, 

projetos de valorização do profissional da área da educação, docentes e demais funcionários 

de carreira, instituindo ainda um processo permanente de atualização profissional; 

-Criação de projetos ambientais que estimulem a preservação ambiental, flora e fauna nativas, 

promovam a reciclagem do lixo e a economia sustentável; 



- Criação da Eco Fanfarra Escolar Municipal, utilizando material reciclável; 

- Uniformes para toda a rede municipal de alunos visando a segurança e a fácil identificação de 

nossos estudantes em quaisquer ambientes escolares; 

- Alimentação escolar de qualidade, com 3 refeições em cada período: café da manhã/tarde, 

intervalo de frutas e almoço. 

 

SAÚDE 

 

- Implantação no município de Cajamar de CENTRO DE CARDIOLOGIA que propicie 

atendimento a toda população (adulto e infantil), efetuando inclusive exames de baixa 

e média complexidade; 

- Implantação no município de Cajamar de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

nos moldes da Portaria 336 de 19/02/2002, instituindo uma rede de atenção 

psicossocial para pessoa com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool, e outras drogas; 

- Firmar parceria no modelo PPP para administração do hospital em construção em Jordanésia; 

-Firmar parcerias com Faculdades de Medicina para implantação/utilização de equipamentos 

hospitalares no hospital em construção em Jordanésia; 

- Ampliação, construção e readequação/ horário das UBS e USF – mais agilidade na atenção 

básica; 

 - Revisão dos contratos com os prestadores de serviços da saúde; 

- Políticas públicas em saúde para pessoa com deficiência; 

- Estruturação do serviço e informatização na distribuição de medicamentos; 

- Estruturação/ contratação de médicos especialistas; 

- Maternidade readequação e uti-néo no Hospital Municipal; 

- Cartão unificado prontuário eletrônico (sus, nis, prontuário);  

- Implantação da ouvidoria da saúde; 

 - Fundação no gerenciamento da saúde; 

- Diagnóstico populacional/ comorbidades, doenças crônicas; 

– Elaboração de políticas públicas; 



- Programa de entrega de próteses dentárias; 

- Criar fluxo de atendimento/ consultas e agendamentos on-line; 

- Adequação do setor de ambulâncias/ ambulâncias nos bairros (levantamento e implantação). 

 

Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Habitação 

 

- Implementação do plano de mobilidade urbana (técnico e organizacional); 

 - Estruturação de equipamentos para manutenção e implementação viária, logradouros - 

Criação da onda verde (conscientização ambiental); 

- Estabelecimento de controle on-line dos semáforos em atividade e as erem instalados; 

 - Gestão integrada e monitoramento de frota municipal com estabelecimento de controle on- 

line dos veículos; 

- Atendimento básico das soluções de mobilidade, conforme plano de mobilidade urbana;  

- Ampliar a regularização de construções e loteamentos irregulares;  

- Desenvolvimento do sistema municipal de transportes, com a construção de terminais 

visando atender a população crescente; 

- Aperfeiçoamento do sistema de cálculo de IPTU. 

 

ESPORTE 

 

- Manter e ampliar o calendário esportivo; 

- Construção do primeiro Campo de Malha e Bocha Oficial da cidade; 

- Revitalização e ampliação das instalações esportivas no bairro Ponunduva;  

- Ampliação das competições esportivas das várias modalidades no município; 

- Criação de programa de incentivo a participação em atividades esportivas Estaduais e 

Nacionais. 

 

 

 



SEGURANÇA 

 

- Aumento do efetivo GCM; 

- Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as demais instituições de 

segurança existentes no município; 

- Investimento em equipamentos, viaturas, coletes balísticos e munição; 

- Capacitação do efetivo da GCM; 

- Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a população; 

- Diagnóstico das principais necessidades da população, visando atendimento prioritário; 

- Humanizar o trânsito e seus agentes na zona urbana; 

- Desenvolver política de segurança preventiva nos bairros e centros comerciais; 

- Ronda escolar - programa efetivo na rede de educação; 

- Ampliação do programa “PROERD”. 

 

 

CUIDADO ANIMAL 

 

- Conselho Municipal de Proteção Animal e Fundo de Proteção; 

- Ampliação do programa de castração; 

- Contratação de veterinários e prestação continua do serviço em saúde animal; 

- Aperfeiçoamento do programa feira de adoção. 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

- Revisão plano diretor; 

- Mudas de arvores de qualidade para projeto de arborização da área urbana; 

- Preservação da mata ciliar; 



- Programa de Prevenção de incêndios nas áreas verdes; 

- Programa de preservação e conservação das nascentes; 

- Construção do Parque Ecológico e Cajamar; 

- Implantação de eco ponto pra tratamento e resíduos sólidos. 

 

TRABALHO 

 

- Banco de vagas com cadastro e currículo on-line; 

- Criar o programa Central de Estágios e incentivos ao primeiro emprego; 

- Qualificação profissional – busca constante de parcerias com iniciativa privada; 

- Reestruturação do PAT/ cursos profissionalizantes/treinamentos; 

-Realocação da ETEC Gino Rezaghi. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

- Implantação do via rápida - JUCESP, com abertura de empresas de baixo e médio risco em 24 

horas; 

- Reuniões periódicas com empresários do município visando conhecimento e análise das 

principais demandas do setor. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

- Diagnostico social (levantamento de demanda dos munícipes); 

- Elaboração do plano municipal de assistência social; 

- Aperfeiçoar políticas públicas voltadas aos idosos, crianças e adolescentes e pessoa com 

deficiência, bem como em situação de vulnerabilidade social; 

- Trabalhar a inclusão produtiva; 



- Capacitação continua dos profissionais da área; 

- Busca constante por empreendimentos de habitação popular – programa de habitacional. 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

- Elaborar e planejar uma política municipal de gestão e saneamento ambiental; 

- Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e criar condições para o manejo dos resíduos 

sólidos. 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 

 

- Implantação do Mercado Solidário; 

- Reativação dos cursos de Pintura / Corte e Costura / Libras e digitação e informática; 

- Implantação de novos cursos; 

- Construção de um centro Comunitário. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

- Criação de Programa de Meritocracia/Valorização constante do Servidor Publico; 

- Ampliar a capacitação profissional do servidor; 

- Plano de carreira, cargos e salários; 

- Quitação de todos os débitos do Instituto de Previdência; 

- Readequação dos espaços de trabalho, oferecendo mais conforto ao servidor. 

 

 

AÇÕES PÓS-PANDEMIA 

 

- Frente de trabalho emergencial para reorganizar a atividade laboral dos munícipes; 



- Incentivar os micros e médios empreendedores com a isenção de impostos para auxiliar na 

recuperação pós-pandemia; 

- Criação e aperfeiçoamento de cursos visando readequação de munícipes ao mercado de 

trabalho pós-pandemia; 

- Elaboração de cadastro de pessoas em condição e “vulnerabilidade” pós-pandemia. 

-Fortalecimento do município em relação a desenvolvimento de medidas efetivas de apoio e 

amparo a população em situação de vulnerabilidade provocada pela Pandemia de COVID-19. 

 

 

 

Cajamar, 01 de outubro de 2020. 


