PROGRAMA DE GOVERNO

2021 – 2024

- Transporte

•
•
•
•
•

Reorganizar os itinerários das Linhas Municipais e fazer gestões ao Governo do Estado
nas Linhas Intermunicipal visando atender de forma adequada a população.
Reformar e adequar o Terminal de Embu-Guaçu para inserir ao sistema de integração.
Construção do Terminal em Cipó- Guaçu também com estrutura para o sistema de
integração.
Adequar o Plano Diretor de Mobilidade Urbana Sustentável às diretrizes urbanísticas e
as políticas de uso e ocupação de solo.
Fazer gestões junto ao Governo do Estado para alça de acesso ao Rodoanel.

- Saúde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar a cobertura do (PSF) Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Médico
de Família, em 100% do município.
Criar a Farmácia Municipal no Distrito de Cipó-Guaçu.
Realizar mutirões permanentes (ultrassom, catarata, ortopedia, oftalmologia).
Criar a Farmácia Municipal de Manipulação.
Aprimorar o processo de informatização em todas unidades de saúde.
Aprimorar o atendimento prioritário aos idosos nas unidades de saúde.
Aprimorar a Central de Agendamento de Consultas.
Criar o Programa de Formação Continuada para os profissionais da saúde.
Criação do Centro Municipal de Recuperação de Usuários de Drogas e Álcool.
Aquisição de novas ambulâncias, principalmente do SAMU.
Agilizar os resultados dos exames laboratoriais.

- Educação
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromisso com os Universitários oferecendo Serviço de Transporte.
Criar uma mini fazenda ao lado da Brinquedoteca.
Projeto Arte na Escola que objetiva despertar nos alunos o interesse pela arte da
dança e da música.
Aprimorar o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação.
Ampliar convênios com Universidades e Faculdades.
Ampliar o número de vagas nas Creches, ( zerar o déficit de vagas )
Compromisso de fornecer material didático, uniforme e alimentação de boa qualidade
a todos alunos.
Transporte Escolar Gratuito.

•
•
•

Abrir as escolas aos finais de semana com atividades esportivas e culturais.
Bolsa de estudo aos profissionais da educação.
Monitoramento com câmeras em creches e escolas.

- Assistência Social
•
•
•
•
•
•
•

Criar o Centro de Convivência do Idoso (CCI- CIPÓ) no Distrito de Cipó- Guaçu.
Ampliar o Programa de apoio às famílias nos Centros de Referência.
Ampliar e melhorar o Atendimento de inclusão Social da pessoa em situação de
abandono social.
Estruturar o Programa para atender as vítimas de violência doméstica e sexual.
Realizar Campanhas educativas e de sensibilização para prevenção e combate ao uso
de drogas e álcool.
Revigorar a política voltada para o Idoso, por meio de multiplicação de grupos de
Convivência da Melhor Idade.
Ampliar os Programas de Geração de Renda.

- Mais Dois Pontilhões sobre a Linha Férrea
•

Construção de mais 2 (DOIS) Pontilhões sobre a linha férrea em parceria com o
Governo Federal e Iniciativa Privada.

- Mais Duas Ciclovias
•

Construção de mais 2 (Duas) Ciclovias: Jardim Brasil ao Distrito de Cipó-Guaçu e Jardim
São Paulo ao Santa Rita.

- Emprego, Imposto e desenvolvimento
•
•
•
•
•

Criar Polo Industrial no Distrito de Cipó-Guaçu.
Dar Apoio à Micro e Pequena Empresa.
Gerar Emprego, Trabalho e Renda com atração de novas empresas e programas de
qualificação dos trabalhadores.
Potencializar o Turismo de Negócios.
Revitalizar e dinamizar o Centro da Cidade com foco no desenvolvimento econômico.

- Novo Visual
•
•

Recuperação das calçadas das ruas centrais da cidade e do Distrito de Cipó-Guaçu
(visando a sua acessibilidade).
Criar um Programa de recapeamento e pavimentação em todos os bairros.

- Iluminação de LED
•

Implantar e substituir a iluminação pública com Lâmpadas de LED, além de economizar
nas contas públicas é o comprometimento com o meio ambiente.

- Saneamento Básico
•

Fazer gestão junto ao Governo do Estado (Sabesp) para ampliar a Rede de Água e
Esgoto.

- Segurança e Educação no Trânsito
•
•
•
•

Monitoramento da cidade por câmeras.
Aquisição de novos equipamentos para a GCM.
Gestão junto ao Governo Estadual para a Instalação da Delegacia da
Mulher.
Ampliar os programas de prevenção e segurança nas escolas, centros
comerciais e principais acessos ao município.

- Cultura

•
•
•
•
•

Resgatar as Festas Tradicionais do Município como: Carnaval de Rua, Junina, São
Cristóvão, Feira Evangélica, etc.
Festivais de dança, teatro, sertanejo, gospel, estudantil e outros.
Criar a virada Cultural de Embu-Guaçu.
Instalar em pontos estratégicos esculturas, grafites e pinturas produzidas por artistas
do município.
Resgatar e valorizar a Banda e o Coral Municipal.

- Meio Ambiente, Turismo e Obras
•
•
•
•
•
•

Implantar o Aterro Sanitário.
Criar o programa para coleta seletiva potencializando cooperativas de catadores.
Instituir o programa de coleta de lixo tecnológico (ECOPONTO DIGITAL).
Retomada de discussões para licenciamento ambiental municipalizado (licenciamento
de Baixo Impacto não precisar de CETESB).
Implantar passeios com guias em trilhas ecológicas.
Incentivar trilhas de bicicleta, moto, cavalo, jipe, entre outros.

- Esporte
•

Ampliar e revitalizar os principais centros esportivos.

•
•
•
•

Instalar academias ao ar livre em vários lugares públicos.
Construção de um ginásio Poliesportivo.
Quadra de grama sintética em vários bairros.
Revitalizar os campos de várzea.

