COLIGAÇÃO VIVA FERRAZ
DRA ELAINE – PREFEITA / APARECIDO MARABRAZ – VICE
O próximo governo, ainda em meio a uma pandemia que já se estenderá por quase um
ano, será o de maiores desafios que qualquer governante já viveu. Será um momento
de crise ímpar, em que as prioridades devem ser a geração de empregos, o estímulo ao
empreendedorismo, os investimentos em educação de mais qualidade e mais
tecnológica e o foco integral nos cuidados com a saúde física e mental dos cidadãos.
Ferraz de Vasconcelos vive muitos anos de descaso, desamparo e desproteção. A
cidade está órfã. Um governo que verdadeiramente cuida e se preocupa com o
indivíduo e o respeita e valoriza precisa garantir os meios para que este possa crescer
e prosperar em sua vida.
Além disso, é inadiável começar a estruturação de uma nova era política em Ferraz,
pautada pela honestidade e pela dignidade, com preparo, eficiência e competência.
Este é o meu compromisso e a minha missão: cuidar de Ferraz. Servir ao povo
ferrazense. Retribuir todo o amor e sensibilidade que a cidade sempre me deu. Para
isso, vou colocar à disposição do município toda a minha experiência de 40 anos de
medicina e pediatria, como presidente do Fundo Social por oito anos e como deputada
federal.
Já se foi tempo da politicagem com promessas vazias. Agora Ferraz clama por líderes
sérios, experientes e competentes, mas, acima de tudo, que sejam guiados pela fé e
pelo amor. Alguém que conheça as dores do povo, que segure a mão dos
desamparados, que arregace as mangas para erguer meios de proteção para a sua
gente. Alguém que ampare, que carregue no colo, que ofereça afeto.
Por isso, mais do que o tempo das mulheres na política, é o tempo das mães na
política. É o tempo do governar com pulso firme, mas sem abrir mão da ternura e do
amor.
Este plano de governo foi elaborado baseado em um conceito principal: CUIDAR.
Não há mais tempo tempo para a inexperiência. Não há mais tempo para o
despreparo. Não há mais tempo para o descaso. Não há mais tempo nem dinheiro
para se desperdiçar com má gestão.
Vou cuidar de toda a Ferraz, como tenho feito com minha família e meus pacientes há
40 anos. Este é o meu compromisso e a minha missão.

DRA ELAINE - Prefeita

ZELADORIA E SERVIÇOS PÚBLICOS
















Deixar a cidade mais iluminada, substituindo as atuais lâmpadas por novas mais
brilhantes e mais econômicas.
Ampliar o serviço de Tapa-Buracos do município e manter uma Frente de Trabalho
ocupada da manutenção das vias durante o ano todo.
Recapear as vias mais desgastadas da cidade e asfaltar as ruas que ainda não possuem
pavimentação asfáltica.
Realizar o corte do mato em áreas descuidadas atualmente e manter uma Frente de
Trabalho ocupada desse serviço durante o ano todo.
Limpar os bueiros da cidade nos primeiros 3 meses de governo e manter uma Frente
de Trabalho ocupada desse serviço durante o ano todo.
Limpar todos os terrenos de propriedade da municipalidade e ampliar a fiscalização de
terrenos particulares.
Construir, restaurar e requalificar as calçadas e guias mais deterioradas.
Revitalizar todas as praças municipais.
Reformar e recuperar os pontos de ônibus da cidade.
Revitalizar a região central, com limpeza, intervenções arquitetônicas e projetos de
paisagismo.
Revitalizar a Av. XV de Novembro, com a instalação de um boulevard no local.
Reformar o Centro de Convenções e revitalizar o seu entorno, para acomodação de
decks e quiosques de uma praça de alimentação.
Fazer a limpeza periódica dos leitos dos córregos em área urbana.
Intensificar a coleta de lixo nas localidades onde o serviço tem sido insuficiente.
Implantar a coleta seletiva do lixo

SAÚDE



























Construir uma UPA Unidade de Pronto Atendimento na região de Vila São Paulo / Vila
Cristina / Cambiri
Reativar o Hospital da Mulher.
Reativar o PAI Pronto Atendimento Infantil.
Ter um CEME (Centro Médico de Especialidades), oferecendo consultas com
especialistas diversos.
Criar um Centro de Fisioterapia Municipal.
Ampliar o atendimento odontológico à população.
Reformar todas as Unidades Básicas de Saúde.
Assegurar e aprimorar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades do paciente,
mediante melhoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
Ampliar investimentos e buscar mais recursos para a atenção básica à saúde, de forma
a reduzir a necessidade de hospitalizações e tratamentos mais complexos.
Realizar treinamentos periódicos com todos os profissionais de saúde da rede,
buscando construir uma política de atendimento mais humanizado.
Informatizar todas as unidades de saúde e criar um banco de dados único, com o
formulário completo de cada paciente. O prontuário eletrônico guardará todo o
histórico clínico dos pacientes.
Criar o Departamento de Atendimento Escolar, que disponibilizará atendimento de
psicologia e fonoaudiologia aos alunos da rede municipal de ensino.
Ampliar o atendimento dos programas de médico da família, especialmente para
pacientes acamados e com mobilidade reduzida.
Implementar o tratamento à anemia falciforme (mais predominante na população
negra) na rede pública.
Criar programas para identificação precoce de doenças como hipertensão e diabetes.
Criação de uma Central de Agendamento de consultas e exames disponíveis na rede
municipal de saúde por telefone, o Hora Marcada.
Criar um sistema de notificações via celular para que os pacientes sejam avisados dos
horários de suas consultas e exames.
Garantir o acesso adequado dos idosos aos serviços de saúde.
Identificar as regiões com maior necessidade e estudar a ampliação do horário de
atendimento das Unidades Básicas de Saúde (terceiro turno).
Desenvolver ações para a oferta gratuita de medicamentos para tratamento de
doenças crônicas, tais como hipertensão, diabetes e doenças respiratórias, e ações
para entrega de medicamentos em domicílio para pacientes acamados e com
mobilidade reduzida.
Ampliar a lista de medicamentos disponíveis à população, garantindo o abastecimento
em todas as unidades de saúde e aumentando o número de pontos de distribuição.
Informatizar os almoxarifados de saúde, de modo a eliminar todo e qualquer
desperdício na saúde e integrar aos sistemas de gestão.
Fortalecer o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e o CAPS-AD, voltados a assistir
pessoas com problemas de saúde mental e dependentes químicos.



















Estabelecer programas de estímulo ao esporte e à alimentação saudável como forma
de buscar melhor qualidade de vida e, consequentemente, melhor saúde para o
indivíduo.
Aprimorar a divulgação de vacinas, de acordo com o calendário do Ministério da
Saúde.
Realizar campanhas anuais de conscientização para prevenção do uso de drogas lícitas
(álcool / tabaco / medicamentos) e drogas ilícitas (maconha / cocaína / crack /
solventes), com informes aos cidadãos sobre os efeitos provocados pelas mesmas, e
incentivar a busca por tratamento de dependentes.
Promover campanhas anuais de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika vírus e chicungunya.
Promover programas de prevenção da gravidez na adolescência, tanto através da
comunicação social quanto no âmbito das escolas, dos centros de cultura e
associações comunitárias.
Promover cursos, palestras e seminários que envolvem profissionais de toda a rede de
saúde, para atualização de conhecimentos, com temas específicos de cada área, como
saúde da criança, saúde da mulher, saúde bucal, enfermagem e afins.
Estabelecer programas de reciclagem e aperfeiçoamento do atendimento para
funcionários da rede municipal de saúde.
Ampliar equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) e de Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), com o objetivo de intensificar as medidas de prevenção e combate aos
fatores de risco à saúde.
Apoiar o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, equipando-os inclusive com
recursos tecnológicos para realização de ações e visitas domiciliares.
Buscar junto ao Governo Federal a ampliação do programa Mais Médicos em Ferraz de
Vasconcelos.
Criar os conselhos de gestão popular nas Unidades Básicas de Saúde, junto com
gestores, servidores e usuários do serviço.
Valorizar a carreira dos médicos e profissionais da saúde, aperfeiçoando o plano de
carreiras, cargos, salários e benefícios.

EDUCAÇÃO




























Zerar a oferta de vagas em creches no município, seja diretamente (construindo novas
escolas ou ampliando salas em escolas já existentes) e por meio de parcerias com a
iniciativa privada, igrejas e afins.
Ter creche em período noturno.
Implantar gradativamente o período integral em todas as escolas municipais, visando
também ampliação de atividades esportivas, artísticas e culturais.
Ter programas de valorização dos professores e demais profissionais da educação,
aperfeiçoando planos de carreiras, cargos, salários e benefícios.
Fazer um amplo debate junto aos funcionários da Educação Municipal para
aperfeiçoamento da Lei Nº 227.
Realizar seleção meritocrática, objetiva e transparente para ocupação dos principais
cargos nas diretorias das escolas, de forma que essa seleção considere conhecimentos
técnicos sobre gestão educacional e de inovação em projetos escolares. Fortalecer a
formação constante dos diretores das escolas.
Fomentar projetos para capacitação permanente dos professores da rede e para
ampliar a sua formação, visando a constante melhoria da qualidade do ensino em
todos os estágios.
Construir um efetivo regime de colaboração entre o município e os governos estadual
e federal, para inclusão de Ferraz de Vasconcelos no maior número possível de
programas e projetos da área da educação dessas duas esferas.
Ter 2 professores por sala de aula, com a contratação de professores-auxiliares para
assistir os docentes titulares, na Educação Básica, com o principal objetivo de dar
suporte aos alunos com dificuldade de aprendizado que necessitam de maior atenção.
Redução do número alunos/professor por sala de aula, buscando reduzir a
superlotação das mesmas, de forma que o docente possa fazer um acompanhamento
mais próximo de cada aluno.
Limpar e reformar todas as unidades escolares do município.
Assegurar a distribuição de uniforme escolar no início do ano letivo.
Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes, especialmente os de áreas em
maior vulnerabilidade social.
Estabelecer metas municipais de desenvolvimento institucional das escolas, com
incentivos para aquelas que mais se esforçarem para melhorar o desempenho.
Assegurar suporte especial às unidades escolares que apresentem pior desempenho,
buscando tornar menores as diferenças.
Criar um programa para garantir que os entre o 1º e o 2º ano do Ensino Fundamental
não sejam progredidos sem a devida alfabetização.
Desenvolver projetos pedagógicos que estimulem o pensamento crítico e favoreçam o
desenvolvimento social dos alunos.
Erradicar o analfabetismo em Ferraz de Vasconcelos, com mais incentivo à Educação
de Jovens e Adultos e ao Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos.
Fortalecer e dinamizar o EJA (Educação de Jovens e Adultos) em nossa cidade, com um
projeto pedagógico exclusivo adaptado à faixa etária dos alunos e que valorize as suas
experiências.
Inserir o Curso de Idioma Inglês na grade de toda a Educação Básica.































Democratizar o acesso a outras formas de ensino complementar (informática, dança,
artes dramáticas, artes plásticas e afins)
Informatizar a educação, com lousas digitais, disponibilização de tablets para os alunos
desenvolverem atividades, inclusive fora da escola, e de computadores nas escolas
para realização de atividades e de consultas à internet.
Instalar internet sem fio (wi-fi / wireless) de alta velocidade em todas as escolas
municipais, já no primeiro ano de governo.
Deixar mais tecnológica a gestão para a otimização das atividades administrativas nas
unidades escolares.
Criar o Cursinho Pré-Vestibular Municipal.
Ampliar a oferta Cursos Técnicos, Cursos Livres e Cursos Profissionalizantes para
preparação de jovens para o mercado de trabalho.
Criar o Programa Escola da Comunidade, que propõe a abertura, aos finais de semana,
das unidades escolares municipais para atividades em quadras e piscinas aos
moradores dos entornos das escolas.
Elaborar programas de incentivo à leitura, não apenas para alunos e professores, mas
para toda a comunidade.
Implantar o Projeto Horta Da Minha Escola nas escolas que possuam espaço para tal,
incentivando a participação dos alunos na cultura e manejo de produtos orgânicos.
Distribuir merenda escolar nutritiva, balanceada e variada, preparada com orientação
de nutricionistas. Oferecer também palestras periódicas aos pais e alunos sobre
alimentação saudável, além de material impresso com o mesmo tema, para que os
alunos sigam informações conscientes sobre alimentação em casa.
Implantar o Projeto Mães da Escola, que oferecerá dentro das unidades escolares
palestras e assistência a todas as mães e aos pais na criação dos seus filhos, acolhendo,
apoiando e orientando para que aprendam a vencer desafios pessoais e familiares.
Criar o programa ‘Melhor Idade, Melhor Aprendizdo’, em que o idoso de determinada
especialidade é convidado a ministrar palestras para jovens nas escolas falando sobre
sua área de atuação.
Assegurar o acesso de alunos portadores de deficiência e necessidades especiais no
sistema regular de ensino.
Adequar as instalações escolares às normas de acessibilidade.
Garantir profissionais nas escolas que componham pedagogicamente o atendimento a
todos os alunos com deficiência e necessidades especiais.
Ampliar o apoio da prefeitura para a APAE de Ferraz.
Promover competições esportivas e programas culturais entre as escolas.
Promover olimpíadas de matemática e de ciência, para incentivar o aprendizado
dessas disciplinas tanto entre os estudantes do Ensino Fundamental quanto do Ensino
Médio.
Promover feiras de ciência e feiras de cultura, abertas para toda a população.
Estabelecer parcerias com ONGs, iniciativa privada, terceiro setor e instituições
comprometidas para ampliar o leque de atividades oferecidos dentro das escolas.
Implantar mecanismos e sistemas que assegurem a segurança nas unidades escolares.
Ter programas que incentivem a prática de esporte e a formação de atletas de base
dentro da escola.
Construir o Plano Municipal de Educação de forma democrática, com estratégias para
o futuro educacional de Ferraz de Vasconcelos, para os próximos 10 anos, envolvendo










a comunidade, os estudantes, os professores e as autoridades na elaboração do
mesmo.
Implantar bibliotecas fixas e itinerantes.
Criar laboratórios experimentais nas áreas de Ciências Físicas e Biológicas.
Criar telecentros (espaço público onde pessoas podem utilizar computadores) em
pontos estratégicos e de maior vulnerabilidade social de Ferraz, com o objetivo de
ampliar a inclusão digital.
Trazer o Ensino Superior, buscando a instalação de uma faculdade em Ferraz de
Vasconcelos.
Articular e fortalecer os diversos espaços de participação da Rede de Proteção à
Infância e Ao Adolescente: Conselho Municipal de Educação, Conselho de Escola,
Conselho de Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Tutelar, Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum Municipal de Educação e
Cidadania, entre outros relacionados.
Criar o programa Jovem Aprendiz, em que os jovens terão cursos livres e a prática de
pelo menos uma modalidade esportiva.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
(INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS)
























Retomar o programa de Frente de Trabalho, abrindo 2.000 (dois mil) novos postos de
trabalho.
Reativar a UNITAF, a Unidade do Trabalhador Ferrazense, e retomar e ampliar a oferta
de cursos da mesma.
Reestabelecer o Banco de Emprego, para fazer a ponte entre a oferta de vagas nas
empresas e os candidatos pré-selecionados através de cadastro de currículos.
Abrir o Centro de Convenções, transformá-lo num espaço de alto nível para
conferências e espetáculos artísticos e estimular a realização de eventos no local, que
movimentem a economia local pelos munícipes e que atraia também visitantes de
outras cidades para participar dos eventos no local.
Buscar recursos estadual e federal para a área de geração de emprego e renda, além
da inclusão de Ferraz de Vasconcelos em programas de fomento destas esferas neste
segmento.
Ter como prioridade máxima da área econômica municipal o apoio ao pequeno
negócio, comércio, indústria e serviços.
Estabelecer diálogo com os micros e pequenos empreendedores, através da
participação deles no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Desenvolver políticas de incentivo a microempreendedores individuais.
Criar espaços de coworking públicos (com internet, telefone, espaço para reuniões e
estrutura multimídia) para utilização de micro e pequenos empreendedores da cidade.
Apoiar a implantação de incubadoras de apoio a empresas nascentes nos bairros,
promovendo desta forma a descentralização da oferta diversificada de empregos, por
meio de parcerias com entidades vocacionadas.
Estimular a criação de polos locais de empreendimentos da economia criativa.
Retomar a realização da Festa da Uva, com forte incentivo à movimentação da
atividade econômica municipal.
Fortalecer o setor de serviços e o comércio do município com a promoção de eventos
próximos às principais vias de comércio do centro e dos bairros.
Combater a evasão de empresas e indústrias da cidade e formular ações para atrair
novos negócios e empreendimentos para Ferraz de Vasconcelos.
Garantir a manutenção da atividade industrial do município como objetivo estratégico
central do Plano Diretor Municipal.
Organizar cursos e palestras que capacitem o empreendedor e estimulem o
cooperativismo.
Oferecer Cursos Livres, Cursos Profissionalizantes e Cursos Técnicos à população, seja
através da criação dos mesmos na rede ou através de parcerias com instituições de
ensino, para que possam oferecer cursos gratuitos e bolsas de estudo.
Promover a capacitação para o primeiro emprego e o incentivo para que empresas do
município contratem aprendizes e pessoas ingressando no mercado de trabalho.
Criar um programa direcionado à recolocação no mercado de trabalho de
trabalhadores desempregados.










Desenvolver políticas para a ampliação da longevidade profissional, incentivando
empresas a empregarem trabalhadores com mais experiência.
Retomar o Restaurante Escola, para a formação de profissionais da área de
gastronomia.
Atuar junto aos sistemas financeiros no sentido de facilitar a concessão de crédito em
condições mais vantajosas a cooperativas e outros agentes produtivos municipais.
Estimular a inclusão de pessoas portadoras de deficiências e necessidades especiais no
mercado de trabalho público e privado.
Apoiar iniciativas de inovação e capacitação para o mercado de trabalho.
Promover um amplo debate visando planejar o futuro de Ferraz de Vasconcelos a
curto, médio e longo prazo, buscando determinar novas vocações para a economia
municipal.
Criar a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, para fomentar todas estas
ações previstas no Plano de Governo.

TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA






















Abrir um novo processo licitatório do transporte público municipal, visando a sua
reorganização.
Estabelecer o Passe Livre para os estudantes de baixa renda, com gratuidade, inclusive
aos fins de semana.
Bilhete Único municipal, com integração gratuita entre linhas no período de 1 hora.
Criar um passe especial para desempregados, atualizado mensalmente.
Ampliação de linhas de ônibus, criando especialmente trajetos que interliguem as
regiões Norte e Sul de Ferraz de Vasconcelos.
Criação do Conselho Municipal do Transporte e Mobilidade Urbana.
Melhoria da estrutura dos pontos de ônibus e sinalização dos mesmos, com melhores
informações sobre as linhas e os horários, itinerários e tempos de percurso.
Melhorar a acessibilidade urbana, com rebaixamento de guias, instalação de pisos
táteis de alerta e direcionamento, eliminação de barreiras e afins.
Implementação de ciclovias e bicicletários, interligando bairros nos principais pontos
de afluência (centros comerciais, áreas de lazer, terminal rodoviário e ferroviário,
polos industriais e afins), com a proposta de estimular o transporte sustentável.
Adotar o Plano Diretor Participativo, convocando a população para opinar e
estabelecer as diretrizes urbanísticas da cidade.
Implantar a acessibilidade gradativamente em 100% dos equipamentos públicos, por
meio de rampas, linha-guia, placas em braile e afins e banheiros para portadores de
deficiências e mobilidade reduzida.
Assegurar o transporte escolar à pessoa com deficiência e adaptar o transporte
coletivo às necessidades do portador de deficiência.
Criar um departamento específico para cuidar das questões da mobilidade e
acessibilidade urbana na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.
Estimular o desenvolvimento de aplicativos para smartphones e similares para facilitar
a mobilidade urbana e a informação sobre transporte coletivo.
Instalar semáforos em vias de grande fluxo, tanto na região central quanto nos bairros
mais afastados da cidade.
Sinalizar melhor o trânsito da cidade e instalar placas de localização por toda a cidade.
Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto
educacional de prevenção, fiscalização rígida, sinalização adequada.
Criar um projeto educacional específico para o correto uso da motocicleta,
principalmente como veículo de trabalho e transporte de bens.
Oferecer cursos de reciclagem para os Agentes de Trânsito e reforçar o contingente.

ESPORTE
















Criar um sistema de formação esportiva em que crianças e jovens tenham acesso aos
mais diferentes tipos de modalidades esportivas. O projeto utilizará a infraestrutura já
disponível e a prefeitura buscará também estabelecer parcerias com outras entidades,
com o terceiro setor e com a iniciativa privada.
Estimular a inclusão social através do esporte, especialmente em regiões de maior
vulnerabilidade social.
Formar o Time Ferraz, um programa de fomento ao treinamento de equipes de todas
as modalidades esportivas, para representar a cidade em competições externas, como
os Jogos Regionais e os Jogos Abertos do Interior.
Apoiar os times de futebol de várzea da cidade.
Capacitar professores de educação física e técnicos de diferentes modalidades
esportivas.
Promover torneios e jogos nas escolas da rede, para todas as idades.
Criar competições esportivas municipais no maior número possível de modalidades
olímpicas.
Incentivar a prática de esportes paraolímpicos.
Buscar recursos para a concessão de bolsas-auxílio a atletas em desenvolvimento e
também a atletas já formados.
Identificar atletas com maior potencial ainda em idade escolar e, com a ajuda do
Estado, encaminhá-los para formação em centros de alto rendimento de São Paulo.
Reformar e revitalizar instrumentos públicos da municipalidade para a prática de
esportes.
Identificar as regiões da cidade com menos espaços para a prática de esportes e
construir quadras poliesportivas ou pistas de atletismo ou pistas de caminhada.
Implantar academias ao ar livre em praças públicas e revitalizar as já existentes.

CULTURA E LAZER





















Democratizar e ampliar o acesso à cultura de forma plural e gratuita.
Levar atividades culturais e shows para os bairros, sempre respeitando a ordem e
respeito aos vizinhos e também a lei do silêncio.
Incentivar a produção artística local.
Divulgar amplamente informações sobre editais e leis de incentivo nacionais e
estaduais da área da cultura.
Incentivar o empreendedorismo cultura e estimular a geração de renda por meio da
Economia Criativa.
Ampliar a oferta de cursos livres e cursos técnicos no campo da arte e da cultura.
Criar vinculação orçamentária específica para a área da cultura.
Retomar a realização anual da Festa da Uva, um evento intensivo com a participação
de artistas e grupos até de renome nacional, com participação massiva do público.
Criar uma agenda permanente de eventos culturais, propiciando a formação de
público e incentivando as diversas formas de expressão.
Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio
cultural e natural de Ferraz, reconhecendo-os como elo indispensável entre o passado,
o futuro e o presente Criar um grupo de resgate e preservação da memória da cidade
e do seu povo.
Realizar exposições e outras manifestações artísticas que reflitam sobre nossa
sociedade, abordando o tema da diversidade e dos grupos marginalizados.
Organizar e dinamizar festivais musicais para a divulgação de novos talentos da cidade.
Promover feiras literárias e demais eventos que incentivem o hábito da leitura através
de palestras, debates e atividades culturais, tais como saraus e recitais.
Realizar a Marcha Para Jesus no município.
Incentivar a realização de eventos para a juventude no estilo Campus Party e Comic
Com, entre outros.
Promover festas e bailes para a Terceira Idade e eventos para a convivência de idosos.
Promover eventos para intercâmbio inter-gerações, para convivência e aprendizado
entre jovens e idosos.
Dar apoio a passeios e excursões com intuito educacional e cultural.
Concluir a Praça da Juventude no Centro de Convenções.

SEGURANÇA PÚBLICA















Instalar câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, com reforço
nas áreas comerciais.
Ter uma Central de Monitoramento própria, vinculada à Guarda Municipal.
Buscar, junto ao governo do Estado, a integração das câmeras da cidade com o
Sistema Detecta.
Ter câmeras (principalmente nas entradas da cidade) que façam a leitura e
identificação de placas de veículos.
Intensificar o monitoramento e o patrulhamento em áreas de maior vulnerabilidade
social.
Buscar a máxima integração da GCM (Guarda Civil Municipal) com as Polícias Civil e
Militar.
Realizar um mapeamento das ocorrências e, a partir dele, elaborar um plano
permanente para reduzir localmente roubos e furtos de automóveis, de residências e
estabelecimentos comerciais.
Ter um Conselho de Segurança (ConSeg) mais ativo e mais integrado com a população.
Valorizar os guardas municipais, com valorização salarial e efetiva implantação de
plano de carreira.
Melhorar sensivelmente a iluminação da cidade em geral, substituindo as atuais
lâmpadas dos postes por novas mais brilhantes e mais econômicas.
Dotar os guardas municipais com equipamentos e tecnologia modernos e eficientes.
Instalar guaritas nas principais saídas do município, as quais funcionarão como
módulos locais da Guarda Municipal.
Intensificar as rondas escolares da Guarda Municipal, no horário de entrada e saída
dos estudantes, nos três turnos.

MEIO AMBIENTE
















Pensar o município de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, lixo,
combate a enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só direção.
Prezar pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Ampliar a arborização das ruas de Ferraz, especialmente nas áreas mais desprovidas.
Elaborar um mapa de risco de acidentes naturais na cidade e dar ampla divulgação aos
resultados.
Adotar uma política de gestão de resíduos inovadora baseada na educação que
incentive o consumo consciente e que integre a proteção da saúde individual e pública
e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, redução, reutilização e
reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e coleta seletiva.
Revisar os procedimentos na administração municipal, buscando eliminar desperdícios
em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de
materiais.
Introduzir a coleta seletiva de resíduos no município.
Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários do município, inclusive por
meio de campanhas educativas.
Melhorar a distribuição e o abastecimento de água nas regiões mais elevadas da
cidade.
Incentivar atividades de reflorestamento e manejo sustentável.
Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de campanhas
educativas sobre preservação ambiental, sustentabilidade e afins para toda a
comunidade.
Ampliar a fiscalização e melhorar o gerenciamento de Áreas de Proteção Ambiental, da
qualidade do solo e das águas subterrâneas, principalmente através do uso de novas
tecnologias.

DEFESA ANIMAL












Ter na Administração Pública órgãos de defesa e proteção animal.
Implementar política pública de controle ético de população de animais urbanos,
através de programas massivos e continuados de castração (esterilização cirúrgica) de
cães e gatos, especialmente para tutores e protetores de baixa renda.
Realizar campanhas sobre adoção responsável de animais domésticos.
Instaurar um programa municipal de registro geral de animais e, a partir daí, realizar o
levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas e rurais.
Realizar fiscalização periódica para o cumprimento das legislações vigentes de
proteção e defesa dos animais, que atue de forma educativa, preventiva e punitiva e
ter rápida e imediata tomada de providências em casos de maus tratos.
Realizar campanhas periódicas de vacinação contra a raiva animal.
Garantir abrigo temporário, seguindo padrões dignos de acomodação, para que os
cães e gatos resgatados do abandono e maus tratos, não domiciliados, possam
aguardar um novo lar em segurança, com recebimento de assistência veterinária.
Disponibilizar atendimento de pronto-socorro para cães e gatos.

MULHERES



























Reativar o Hospital da Mulher, especializado no atendimento a meninas e mulheres,
incluindo realização de exames como ultrassom e mamografia.
Ampliação do programa Saúde da Mulher, que acolha a sua diversidade,
especialmente no que se refere à gravidez, planejamento familiar, menopausa e
prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero e de doenças sexualmente
transmissíveis.
Colocar em ação campanhas periódicas para realização de exames diagnósticos de
câncer de mama e de colo de útero, incentivando a descoberta precoce dessas
doenças para aumentar significativamente as chances de cura.
Ampliar o atendimento de pré-natal nas unidades de saúde do município e tornar mais
forte a humanização do atendimento das gestantes.
Estabelecer programas de prevenção da gravidez na adolescência tanto nas escolas
quanto em associações comunitárias.
Reivindicar junto ao governo estadual para Ferraz de Vasconcelos a instalação de uma
Delegacia da Mulher, que tenha atendimento 24 horas por dia e plantão aos fins de
semana.
Batalhar junto ao governo do estado também uma Casa Abrigo, incluindo um
atendimento psicológico e jurídico, como instrumento de proteção no combate à
violência familiar e doméstica.
Ampliar, aprimorar e cuidar da manutenção das redes de apoio à mulher, previstos na
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Cada rede de atendimento deve assegurar o
acompanhamento às vítimas e desempenhar um papel importante na prevenção da
violência contra a mulher.
Realizar campanhas educativas de prevenção à violência sexual, doméstica e familiar
contra mulheres e crianças.
Garantir às mulheres vítimas de violência sexual o acolhimento e tratamento
humanizado, com a presença de psicólogos e demais profissionais da saúde.
Buscar a criação da Ronda Maria da Penha em Ferraz, um serviço para monitorar o
cumprimento de medidas protetivas expedidas pela Justiça.
Ter campanhas de comunicação social que tratem de questões como consentimento.
Organizar campanhas intensivas sobre abusos contra a mulher em transporte público.
Promover rodas de conversa, especialmente voltadas para o público jovem, com o
intuito de debater a igualdade de gênero e temas afins.
Ampliar a participação das mulheres ferrazenses nos campos social, político e
econômico, assim como no mercado de trabalho.
Criar o Conselho Municipal da Mulher, para assegurar a implementação de políticas
públicas nas questões que afetam o cotidiano da mulher, em combate à desigualdade
de gênero estrutural e o fortalecer como fórum representativo, fiscalizador,
propositivo de programas e políticas para mulheres.
Apoiar cooperativas de mulheres trabalhadoras e fomentar incentivos exclusivos para
as mulheres empreendedoras.
Oferecer cursos técnicos e profissionalizantes voltados para o público feminino.
Ter creche com atendimento no período notuno.
Zerar a demanda por vagas de creche.





Ampliar a representação e participação das mulheres nos espaços de decisão tais
como cargos de gestão e liderança do poder executivo, órgãos colegiados, comitês e
conselhos.
Criar a Secretaria Especial da Mulher, como instrumento de fortalecimento da
institucionalidade das políticas públicas voltadas para as mulheres e para encabeçar as
ações específicas planejadas para este governo.

POLÍTICA SOCIAL


























Ampliar os programas de assistência social da municipalidade, com mais recursos,
adequando-os às possibilidades orçamentárias e às necessidades da cidade.
Criação do Renda Cidadã, um plano de complementação de renda para a população
ferrazense de baixa renda em situação extrema de vulnerabilidade social.
Desenvolver políticas públicas contra todos os tipos de discriminação, seja de gênero,
etnia, credo, orientação sexual, livre expressão e às pessoas com deficiência, com
abordagens multissetoriais e a realização de campanhas informativas e atividades
culturais neste sentido.
Apoiar e dialogar com entidades e organizações do movimento negro.
Fomentar ações para preservação, apoio e divulgação da cultura negra.
Colocar em prática ações e campanhas que defendam os direitos da população negra e
combatam o racismo.
Garantir a participação da comunidade negra nas instâncias institucionais do governo
municipal.
Assegurar o cumprimento da lei de acessibilidade (Lei nº 10.898/2000).
Implementar um programa multidisciplinar para assegurar dignidade e cidadania aos
portadores de deficiências.
Promover a inclusão social de portadores de deficiência, com programas e ações nas
áreas da saúde, educação, trabalho, cultura e esporte.
Prover educação de qualidade para crianças, jovens e adultos com deficiência e
necessidades especiais.
Garantir acesso das pessoas portadoras de deficiência e necessidades especiais à
educação profissional, tendo em vista seu ingresso no mercado de trabalho.
Incentivar a prática de esportes nas modalidades paraolímpicas como política de
inclusão social e para melhoria do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde.
Prover acompanhamento à reabilitação de pessoas com deficiência motora e
mobilidade reduzida.
Disponibilizar a publicação em braile das leis e demais atos oficiais da administração
municipal e aumentar o acervo de literatura em braile nas bibliotecas municipais.
Oferecer curso de Libras aos interessados e incentivar o seu aprendizado.
Incentivar que servidores municipais realizem curso de Libras.
Assegurar que o envelhecimento aconteça com qualidade de vida.
Criar uma Universidade Aberta da Terceira Idade, com atividades esportivas e
culturais, além de cursos livres e eventos para convivência entre idosos.
Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de
direitos, como violência familiar, discriminação e em situação de rua.
Estabelecer parcerias com o Terceiro Setor, entidades beneficentes e/ou religiosas
para ampliação da oferta de atividades educacionais, esportivas e de saúde.
Combater a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.
Combater a violência doméstica e familiar contra a população LGBTI e a homofobia
institucional.
Criar uma rede municipal, com apoio de instrumentos estaduais, para tratamento de
dependentes químicos.





Criar políticas de acolhimento para pessoas em situação de risco social e exposição à
violência.
Melhorar a qualidade dos gêneros da cesta básica fornecida pelo município, com o
objetivo de sanar as deficiências atualmente existentes.
Fortalecer o papel das entidades assistenciais e movimentos sociais do município,
conferindo-lhes poder de decisão na definição das diretrizes sociais de Ferraz.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR













Criar um programa de orçamento participativo, em que a cidade seja dividida por
regiões e os moradores de cada região decidam sobre o destino dos recursos para
aquela área.
Realizar uma auditoria dos contratos em execução e a renegociação das dívidas,
visando adequá-las aos parâmetros mais justos possíveis.
Buscar sempre primar pela economia nos gastos públicos, sem prejuízo à qualidade
dos serviços prestados à população.
Buscar a municipalização do maior número possível de serviços.
Fazer uma reforma administrativa para a inclusão das secretarias municipais da
Mulher; do Trabalho, Emprego e Renda; da Pessoa Com Deficiência e Mobilidade
Reduzida e de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
Aumentar a transparência da Administração Municipal.
Facilitar o acesso dos munícipes à Ouvidoria do Município.
Concluir obras em andamento ou que estejam paradas.
Fortalecer os conselhos municipais.
Estimular a auto-organização da comunidade pelo fortalecimento de suas entidades
representativas nos bairros e categorias profissionais.

