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INTRODUÇÃO
Este documento tem por objetivo expor de forma estruturada e detalhada as propostas e
objetivos para o governo José Izidro Neto para o período de 2021 a 2024. Este documento está
organizado de forma a fornecer o mais aprofundado nível de detalhe possível, mas sem deixar
de ser objetivo e organizado para uma fácil compreensão. A estrutura segue uma lógica que
compreende as dependências entre as áreas, de maneira que o leitor não precise questionar
quanto a problemas que possam surgir durante a leitura de apenas um dos capítulos isoladamente,
portanto se sugere que a leitura seja completa e na sequência apresentada. Este documento não
tem o objetivo de apresentar apenas um checklist com a propositura de ações pessoais, mas
fazer com que o eleitor conheça a identidade do governo que se deseja constituir com base nas
premissas e ideias por detrás de cada uma das propostas. A estrutura do documento seguirá o
seguinte padrão para cada uma das áreas apresentadas, possibilitando um fácil entendimento:

Panorama
Apresentará um diagnóstico da área em discussão com o retrato atualizado e os principais
pontos de atenção e os gargalos que se deve solucionar para um crescimento sustentável e
o desenvolvimento natural, elevando o teto e permitindo que se possa trabalhar com metas
ainda mais desafiadoras. O objetivo desta seção é realizar uma análise profunda e identificar
exatamente quais as raízes dos problemas, a princípio em um alto nível e posteriormente em um
nível detalhado por área e apontando as influências externas, ou seja, gargalos que devem ser
tratados por outras áreas, mas que afetam a área em discussão.

Objetivo
Se o panorama indica um retrato de onde estamos, a seção “Objetivo esperado” é o retrato de
onde queremos chegar. É a descrição de como queremos que seja aquele setor após a execução
das propostas de governo. Mas do que um documento para a campanha, este plano é um manual
para que se leia durante o governo para guiar as metas e mensurar o realizado ante ao planejado,
seja de forma objetiva, quanto às propostas propriamente ditas, quanto subjetivamente, neste
caso, confrontando a sensibilidade da população quanto às áreas individuais com o descrito
nesta seção de cada área aqui detalhada.

Propostas
Em formato de checklist, esta seção pretende relacionar da forma mais detalhada possível
cada uma das ações que se pretende realizar para que o “Panorama” se transforme no “Objetivo
esperado”. Se os dois itens explicado anteriormente são a teoria, o subjetivo, o conceitual, este é
a prática, o objetivo, o “como fazer”.
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PANORAMA GERAL
Antes de destrinchar cada uma das áreas do município, faço aqui um
panorama geral para que se entenda de forma clara a situação em que o
município se encontra e qual a relação e a dependência entre as áreas.
Obviamente, quando falamos em relação de dependência ou gargalos, logo a questão
financeira vem à tona. Também pudera, Ferraz de Vasconcelos passou por gestões devastadoras
que comprovadamente drenaram os cofres públicos, seja por desvios, seja por omissão quanto
a cuidados com o patrimônio. Contudo, para que haja uma recuperação financeira, aumento de
arrecadação e redução nos gastos desnecessários, algumas premissas devem ser observadas.
Obviamente que, explicando de forma geral, será difícil compreender a influência da segurança
no aumento de receita por exemplo, portanto, esta relação será introduzida aqui, detalhada ao
se tratar da segurança e por fim, os diferentes itens serão costurados na conclusão.
Temos em mente que, para que Ferraz de Vasconcelos volte a crescer, é necessário que
recupere sua autoestima. Isso irá atrair investimentos, seja da iniciativa privada, seja do terceiro
setor. Obviamente que é impossível mensurar a dimensão destes investimentos, porém é
importante que se faça um diagnóstico de porque os investimentos na cidade são escassos.
Vejamos uma relação de alguns itens que afastam investimentos de natureza mais abrangente:
•

Carga tributária - Até 2017, o ISS era a maior arma dos municípios para enfrentar a
guerra fiscal. Com isso, o município com a menor alíquota atraia o maior número de
investimentos. Isso gerava uma guerra de alíquotas entre municípios, o que levou o
governo Michel Temer a sancionar uma lei em dezembro de 2016 que fixava uma alíquota
mínima de 2%. As regras mudaram, mas a ideia de manter uma carga tributária acessível
continua sendo lógica, sobretudo em setores estruturais e de grande impacto, como o
caso dos serviços relacionados a construção civil. A lei municipal 320/2017 fixou o ISS
para o setor em 5%, tornando o município menos atrativo do que municípios vizinhos.

•

Logística - Ferraz de Vasconcelos possui uma topologia complexa que, somada ao
crescimento sem planejamento e a falta de controle sobre o zoneamento da cidade,
criou um sistema viário que dificulta o escoamento da produção e a chegada de matéria
prima na indústria local. Um zoneamento bem estabelecido, facilita a execução de obras
de forma mais eficiente para que as vias sejam compatíveis com a finalidade de cada zona
do município e que haja vias de ligação externa para um fácil escoamento da produção.

•

Investimento público - Obviamente que, com um orçamento estimado em pouco mais
de 350 milhões de reais e com as obrigações definidas na lei de responsabilidade fiscal,
não há o que se pensar em grandes obras de infraestrutura com investimentos internos.
É necessário que estes investimentos venham das esferas estadual e federal, porém, para
que isso aconteça é necessário que haja projetos estruturados, que as documentações
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exigidas sejam entregues e o mais importante, que haja um canal para buscar as verbas
disponíveis nas secretarias, ministérios e junto aos deputados para que se articule a
vinda destes valores. Ferraz de Vasconcelos não possui um departamento profissional
com os recursos e conhecimentos necessários para tais tarefas, isso dificulta a vinda de
verbas disponíveis que acabam indo para outros municípios.
•

Segurança - Quando um empresário decide investir em um município, geralmente realiza
estudos de viabilidade antes de iniciar suas atividades. Nestes estudos, detalhes como
os índices 6 de criminalidade são considerados, pois a alta incidência de determinados
crimes encarecem os custos de operação para grande parte dos setores, além de trazer
riscos, cuja gestão também eleva os custos operacionais, com a contratação de seguros
e segurança privada por exemplo.

•

Infraestrutura - Cada segmento exige uma infraestrutura particular e acaba selecionando
suas bases através do atendimento desta infraestrutura mínima necessária. Obviamente
que, quanto mais completa e quanto melhor a qualidade da infraestrutura oferecida,
maior a abrangência do tipo de finalidade atendida, possibilitando maior chegada de
investimentos no município. Isso posto, podemos identificar o maior gargalo de nosso
município neste sentido para que nossa indústria se torne mais competitiva, nosso
comércio expanda suas fronteiras e que possamos receber segmentos que hoje não
temos nenhuma afinidade, como tecnologia e telecomunicações, está ligado a nossa
deficiência na oferta de infraestrutura de internet, o que também está ligado a alta carga
tributária e entraves burocráticos.

Objetivo
De modo geral e sem entrar nos detalhes neste momento, após a eliminação dos gargalos
citados no panorama geral, esperamos naturalmente um município mais seguro, com maior
oferta de empregos, com melhor infraestrutura de transporte e que, por consequência disso, se
consiga um aumento na arrecadação que possibilitará maiores investimentos em áreas como
a saúde e a educação, na administração pública, que possibilita um melhor atendimento das
demandas dos munícipes e da profissionalização dos serviços públicos de forma estruturada.
Estes objetivos precisam ser atingidos sem se desviar das seguintes premissas:
•

O bem estar, a qualidade de vida e a dignidade do ser humano devem ser sempre
priorizados em todas as ações do governo.

•

Os processos e controles precisam ser fortalecidos e aprimorados para que se evite
desvios.

•

O município de Ferraz de Vasconcelos precisa se profissionalizar e fazer uso da tecnologia
como ferramenta primordial para ganho de produtividade, transparência e controle,
possibilitando um alto nível de coleta e administração de informações para uma gestão
eficiente e auditável em todos os níveis e em todos os setores.
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•

O crescimento do município é primordial, mas é indispensável que seja um crescimento
sustentável, com respeito a nossa vasta biodiversidade e às nossas inúmeras nascentes
que sempre foram esquecidas.

•

As ações do governo não podem deixar de considerar os impactos a médio e longo
prazo. Ferraz de Vasconcelos precisa ser pensado para os próximos 20 anos e não apenas
para os próximos 4 ou 8 anos como historicamente acontece.

•

Deve existir uma unidade de governo, para que as ações de uma área não impactem
em outra de forma negativa ou para que não haja desperdício de recursos, processos
e mecanismos devem ser criados e rigorosamente seguidos para que haja o máximo
aproveitamento de cada recurso investido no município, de forma que um evento
realizado pela área de educação possa ser aproveitado para uma ação da saúde ou do
esporte por exemplo.

•

As ações de todas as áreas devem ser embasadas e fundamentadas. Planejamento deve
ser uma palavra de ordem. Todas as ações e projetos, fundamentalmente precisam fazer
a gestão de riscos e relatórios de lições aprendidas para que não se repita nesta ou em
futuras gestões os mesmos erros já cometidos.

•

Os secretários devem ser avaliados mensalmente quanto ao cumprimento de metas e,
juntamente com o chefe do executivo e o secretário de governo, planejar as metas para
o próximo mês. As metas não atingidas deverão ser estudadas e gerenciadas de forma
rigorosa, sobretudo quanto a relação causa x efeito.

•

Valorizar e incentivar as atividades dos conselhos municipais existentes e criar conselhos
importantes que ainda não existem, além de fornecer orientação, recursos para a
comunicação das atividades e espaço para as reuniões, bem como estimular através de
ações estratégicas a participação da população nos conselhos.

•

A vida animal, deve ser valorizada. A saúde e o bem estar animal devem ser valorizado, a
fauna de Ferraz de Vasconcelos precisa ser mapeada e protegida.

•

A acessibilidade e a dignidade da pessoa com deficiência devem ser prioridade, criando
um ambiente propício para a inclusão em todos os setores do poder público.

•

A violência contra a mulher deve ser combatida por todos, desde a educação, passando
pela assistência social, indústria e comércio e principalmente pela área de segurança
pública.
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ADMINISTRAÇÃO
Panorama
A Administração da prefeitura compreende alguns departamentos
cujo funcionamento afeta diretamente os munícipes, como o protocolo,
responsável por receber as demandas dos munícipes, ouvidoria, que recebe reclamações e
denúncia sobre os serviços oferecidos pela prefeitura, entre outros. Existem outras áreas que
afetam indiretamente, como o RH.
Os processos internos são extremamente burocráticos. A comunicação é precária e as
ferramentas de controle são quase que inexistentes. É fácil ouvir falar em processos perdidos.
Os processos são físicos, o que gera custos com papel, impressão, espaço para armazenamento,
que é locado e impacta no orçamento do município, gasto de recursos para transporte físico
dos processos entre secretarias. Estes custos são transferidos ao munícipe, que para fazer uma
simples solicitação de faixa de pedestres ou de reparo de via, precisa desembolsar pouco mais
de 13 reais. O custo não agiliza o processo, que dependendo do departamento, pode demorar
até mais de dois anos para obter uma resposta. O único acompanhamento disponível para o
usuário remotamente é a tramitação do processo, não sendo possível verificar respostas, prazos
ou outras informações ser ter que se dirigir até o Palácio da Uva Itália.

Objetivos
Nosso principal objetivo é a modernização dos processos, permitindo a recepção de
demandas por diferentes canais, mas que todos sejam gerenciados através de sistemas. Todos
os processos serão digitais, evitando custos desnecessários, agilizando as respostas e o mais
importante, possibilitando auditoria, controle e rastreabilidade, ou seja, será sempre possível
saber quem fez o quê, quando e como, permitindo a correção de falhas e melhorando o
desempenho. Esta mudança também permite a avaliação qualitativa e quantitativa de cada um
dos departamentos e secretarias relacionados a serviços prestados aos munícipes. O prefeito
e seus secretários poderão emitir relatórios sobre a quantidade de solicitações realizadas por
área, solicitações atendidas, tempo médio de atendimento, quantidade de reclamações por
departamento ou secretaria, entre outros. A idéia é fornecer ferramentas para tomadas de
decisões mais assertivas e a identificação dos maiores problemas para a administração pública.
Dentro de nossos objetivos, cabe ressaltar a necessidade de um único ponto de entrada
de solicitações, independente do canal que o munícipe queira utilizar (site, telefone, e-mail
ou presencial), mas que o morador de Ferraz de Vasconcelos, o comerciante ou o empresário
não precisem saber qual o departamento responsável por resolver seu problema, mas que o
problema seja resolvido o quanto antes, e que todos os trâmites internos e a comunicação entre
os departamentos seja realizada conforme o necessário, mas sem que o munícipe necessite se
preocupar com esta comunicação, ou seja, ele solicita e o problema é resolvido, não importa o
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caminho que a solicitação percorreu entre o pedido e a solução.

Propostas
•

Implantação de sistema integrado de gestão de serviços
•

Abertura de solicitações de reparo de vias, trocas de lâmpadas, sinalização viária,
limpeza de terrenos.

•

Reclamações sobre equipamentos públicos e atendimento (ouvidoria)

•

Solicitação de documentos e informações

•

Denúncias de crimes ambientais, maus tratos animais, perturbação de sossego entre
outros.

•

Agendamento de utilização de espaços públicos destinado a atividades (ginásios,
quadras, praças, auditório, fechamento de ruas, entre outros. )

•

Gratuidade para reclamações e solicitações de utilidade coletiva (iluminação pública,
sinalização viária, reparo de vias, denúncias)

•

Possibilidade de abertura de processos via internet, telefone ou presencialmente.

•

Possibilidade de acompanhamento das solicitações, bem como da fila de solicitações
para que haja transparência no atendimento, evitando favorecimento de uns em
detrimento de outros.

•

Digitalização de processos internos ligados aos servidores públicos, agilizando o
atendimento das solicitações, sobretudo ao departamento de Recursos Humanos.

•

Publicação de relatórios mensais sobre atendimento de solicitações resolvidas para
acompanhamento do desempenho das secretarias.

•

Criar departamento de convênios com profissionais focados em identificar oportunidades
existentes junto aos governos federal e estadual e oferecendo suporte para as secretarias
na elaboração de projetos e na documentação necessária para a celebração destes
convênios.

Conclusão
A utilização da tecnologia para o suporte dos processos ligados a administração pública, trará
rastreabilidade, transparência e auditabilidade aos processos, permitindo que qualquer desvio seja
verificado e as providências sejam tomadas, evitando tráfico de influência e garantido agilidade
em todos os processos. O único resultado aceitável é que qualquer munícipe consiga resolver
qualquer problema junto a prefeitura sem precisar ter um conhecido que ajude a acelerar as coisas.
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SEGURANÇA
Panorama
A falta de segurança tira a liberdade da população, prejudica a
economia, a educação e sobrecarrega o sistema de saúde e principalmente
afeta a autoestima da população em geral. Por isso é vista como uma das
áreas prioritárias em nosso Plano de Governo. Fornecer um ambiente seguro, irá melhorar a
qualidade de vida, o conforto e inclusive a arrecadação do município, impactando positivamente
em todas as demais áreas. Obviamente que a insegurança em nosso município também é fruto
de problemas sociais, culturais e educacionais e estes serão tratados em cada uma das áreas,
mas também a falta de segurança de nosso município pode ser explicada com base em nossa
geografia. Ferraz de Vasconcelos é dividida em duas pela linha férrea o que dificulta, sobretudo
na área central, a visibilidade e o trânsito das forças de segurança, o que favorece a prática de
crimes, além disso, o município possui 30 ligações com quatro diferentes municípios, incluindo
São Paulo por três diferentes bairros com altos índices de criminalidade (Guaianases, Cidade
Tiradentes e Itaim Paulista). Estas ligações facilitam o trânsito de veículos e mercadorias
roubadas, bem como a fuga de praticantes de crimes dentro do município, inclusive crimes
ambientais. O grande número de equipamentos públicos, sobretudo nas regiões periféricas e o
baixo efetivo da Guarda Municipal, facilita a invasão, depredação e furtos em prédios públicos. A
indisponibilidade de dados organizados para fácil análise impede a tomada de ações mais efetivas
e menos dispendiosas a fim de evitar e combater crimes no município. O efetivo insuficiente das
forças policiais, bem como a precariedade das estruturas fornecidas, sobretudo para a Polícia
Civil, faz com que a solução de crimes seja mais demorada trazendo a sensação de impunidade e
estimulando práticas criminosas.

Objetivos
Após a execução deste plano de governo, esperamos uma cidade mais segura com o
monitoramento das entradas e saídas, um melhor aproveitamento de recursos através de
ações mais assertivas com a utilização de dados de ocorrências estruturados para embasar
as estratégias de prevenção e combate ao crime, melhor comunicação entre as forças de
segurança e a sociedade através de suporte ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) e
principalmente, a busca por melhores recursos para as forças estaduais de segurança através de
um forte trabalho de cooperação, cobrança e solicitações ao governo do estado.

Propostas
•

Criação da Secretaria de Segurança Pública.
•

A Secretaria de Segurança Pública é importante para definir políticas públicas para a
área de segurança, criar projetos para buscar recursos e convênios, facilitar a integração
entre as forças de segurança presentes no município, facilitar o monitoramento de
informações sobre crimes e traçar estratégias eficientes para prevenir estes crimes.
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•

Criação do GGI (Gabinete de Gestão Integrada) que permitirá o compartilhamento e a
análise de informações entre as forças de segurança pública que atuam no município
(GCM, Polícia Militar, Polícia Civil e departamento de trânsito), auxiliando não apenas na
criação de estratégia para combate e prevenção de crimes, mas também com a prisão e
condenação dos criminosos por meio da geração de provas.

•

Reuniões mensais entre o Prefeito, o Secretário de Segurança, o Comandante da GCM,
da PM e o Delegado de Polícia Civil para discutir os índices de criminalidade, estabelecer
metas e ações de colaboração entre as forças de segurança pública do município.

•

Investimentos e estruturação da Guarda Civil Municipal.

•

•

A GCM é importante para garantir a segurança dos equipamentos públicos, realizar
prevenção e combate a crimes ambientais e de perturbação de sossego. Apenas com
efetivo e equipamentos suficiente, é impossível que funcione de forma satisfatória.

•

Atuar para elevar o efetivo da GCM para no mínimo 120 homens e no mínimo 8
viaturas, 4 delas para cada lado da cidade.

•

Investir em treinamento, armamento, coletes e outros equipamentos para garantir a
segurança e eficiência da GCM.

•

Investir na estrutura do Canil da GCM.

•

Reativar a Guarda Municipal Ambiental

•

Ampliar a patrulha Maria da Penha.

Implantação de central de monitoramento e implantação gradativa e modular de sistema
de monitoramento inteligente nas vias de ligação do município e nos equipamentos
públicos, bem como nas vias centrais e de grande movimentação priorizando os locais
de maior número de ocorrência.
•

•

Estímulo a iniciativas de monitoramento colaborativo sobretudo nas áreas comerciais e
de grande circulação.
•

•

Monitorar as vias de acesso ao município com recursos tecnológicos que permitam
inclusive um alerta para placas de veículos roubados ou envolvidos na prática de
crimes, pode ajudar a prevenir crimes antecipando a ação das forças de segurança.

Estimular grupos de vigilância entre vizinhos, orientando e capacitando munícipes
para auxiliar na prevenção e combate a crimes, inclusive com compartilhamento de
imagens de câmeras de monitoramento.

Suporte ao Conselho Comunitário de Segurança em estrutura, recursos para comunicação
e orientação, para uma melhor integração entre munícipes, forças públicas de segurança
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e gestores municipais.
•

Conselho de segurança é uma forma rápida e fácil para aproximar o poder público,
as forças de segurança e a comunidade. Estimular a ação do conselho facilita o
recebimento de demandas e melhora a comunicação com o munícipe.

•

Fortalecimento de ações de prevenção, como palestras, oficinas e outros eventos, em
parceria com a secretaria de educação.

•

Buscar junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado e ao comando da Polícia Militar,
a instalação de mais uma companhia da Polícia Militar no município, dobrando o efetivo
da PM em Ferraz de Vasconcelos
•

Ferraz de Vasconcelos tem apenas uma CIA da PM, o que é pouco se comparado,
mesmo que proporcionalmente ao número de habitantes ou tamanho, a municípios
como o de Suzano. Cobrar do Governo do Estado a vinda de mais uma CIA da PM
deve reduzir consideravelmente a incidência de crimes como assaltos, furtos, roubos,
entre outros.

•

Colaboração com a Polícia Civil através de recursos ou pessoal dentro das possibilidades
do município e necessidades da Polícia.

•

Cobrar junto ao Governo do Estado, investimentos na Polícia Civil, melhorando
investigação de crimes no município combatendo a impunidade e reduzindo os índices
de criminalidade no município.

•

Cobrar junto ao governo do estado a instalação de delegacia da mulher ou estrutura
equivalente para atendimento humanizado e apropriado a vítimas de abuso e violência
doméstica.

Conclusão
Através do uso da tecnologia, de ações estratégicas, de prevenção e de uma maior
participação da sociedade, Ferraz de Vasconcelos pode se tornar uma cidade mais segura,
melhorando a auto estima e criando um ambiente mais atrativo para comércio, indústria,
turismo, estimular a permanência e a vinda para o município de profissionais de excelência e
da realização de eventos com grande participação de público fomentando o desenvolvimento
econômico e social do município.
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SAÚDE
Panorama
Olhando atentamente para a saúde de Ferraz de Vasconcelos,
podemos identificar facilmente diversos problemas. Alguns bairros não
são atendidos de maneira eficiente pela saúde básica e preventiva, que é dever do município. A
falta de profissionais faz com que a marcação de consultas seja realizada em dias agendados, a
espera por atendimento acaba demorando um longo tempo que aliado a falta de comunicação
entre equipamento e paciente ocasione uma alta taxa de absenteísmo. O programa de saúde da
família não atende a todos que precisam, fazendo com que muitos fiquem sem atendimento de
saúde básica e acompanhamento preventivo. A falta de tecnologia dificulta os processos e torna
o atendimento mais lento e permite erros como perda de guias, e dificulta gestão de insumos
e medicamentos. A ausência de um prontuário eletrônico dificulta o acompanhamento correto
dos pacientes e faz com que os pacientes necessitem lembrar e repetir informações em cada
atendimento, facilitando que alguma informação seja negligenciada dificultando diagnóstico
e tornando o tratamento ineficiente e propício a erros. Equipamentos como UBSs instalados
em locais provisórios sem a devida acessibilidade dificulta o atendimento a pacientes com
mobilidade reduzida. A falta de equipes suficientes de programas como o Saúde da Família,
faz com que pacientes que necessitam de acompanhamento mais detalhado e que possuem
dificuldade de locomoção, não realizem as verificações de rotina, aumentando a incidência de
doenças que poderiam ser facilmente evitadas assim como as suas complicações.

Objetivos
Este plano almeja construir uma área de saúde muito mais eficiente, evitando desperdício de
recursos e permitindo que os investimentos sejam utilizados para o crescimento e aprimoramento
dos equipamentos e valorização dos profissionais, ao invés de ter que repor equipamentos e
estruturas danificados por vandalismo ou desperdiçados por uso indevido ou falta de gestão
adequada.
Esperamos elevar em qualidade e quantidade o uso da medicina preventiva, o atendimento
humanizado e uma melhor gestão das demandas e recursos, levando o atendimento necessário
para aqueles que possuem dificuldade para se locomover até a unidade básica de saúde, evitando
que estas pessoas tenham problemas que acarretem sofrimento e congestionem o sistema de
saúde de urgência, e de média e alta complexidade.
A implementação de sistemas de controle evitará, além de desperdícios, desvios e
favorecimento de pessoas por tráfico de influência ou questões políticas, proporcionando um
atendimento mais justo e igualitário além de oferecer informações que permitam direcionar
melhor os recursos e valorizar os profissionais
A saúde mental será uma das grandes prioridades deste governo.
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Propostas
•

Modernização e informatização dos equipamentos de saúde.
•

Capacitação dos profissionais para as ferramentas relacionadas a seguir.

•

Sistema de prontuário eletrônico seguindo determinações da portaria 2983 de 2019
Programa de Apoio à informatização e qualificação dos dados da atenção primária à
saúde.

•

Com o prontuário eletrônico, todo o histórico do paciente é armazenado e utilizado em
futuras consultas para facilitar diagnóstico de doenças e complicações.

•

Caso o usuário seja atendido por mais de uma especialidade médica, o profissional terá
acesso a todo o diagnóstico, resultados de exames, prescrições e demais informações
pertinentes, agilizando o atendimento e permitindo diagnósticos mais precisos, bem
como evitar problemas como erros de prescrição por falta de informações importantes.

•

Caso o morador mude para outra região do município, o histórico ficará disponível
também para a nova unidade automaticamente.

•

Histórico de vacinas e imunizações para agilizar o diagnóstico de doenças e criar base
estatística para promover ações de imunização mais efetivas.

•

Prescrição de medicamentos via sistema, evitando erros de leitura por parte do
profissional da farmácia e emitindo um alerta ao médico no momento da prescrição
caso haja a falta do medicamento prescrito. Permitindo a troca da receita ou orientação
sobre o local onde o medicamento está disponível.

•

Uso de biometria para identificação do paciente, agilizando o atendimento e
possibilitando a identificação mesmo quando o paciente estiver inconsciente ou
impossibilitado de se identificar.
•

Agenda eletrônica de consultas, exames e procedimentos.

•

Controlar eletronicamente através de sistema a agenda de consultas, exames e
procedimento realizados pelo município é fundamental para descentralizar as marcações,
para realizar ligações e/ou envio de mensagens para lembrar os pacientes evitando
absenteísmo e principalmente, para gerar bases estatísticas sobre atendimentos,
absenteísmo, necessidade de compra de insumos, equipamentos, contratação de
profissionais, entre outras.

•

O controle eletrônico com a possibilidade de marcação descentralizada e com ligações
para o paciente para confirmar a consulta, possibilita que, caso o paciente desmarque,
outro paciente possa ser marcado em seu lugar, melhorando o aproveitamento dos
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profissionais e recursos disponíveis na rede, reduzindo o custo e aumentando a oferta
de atendimentos.
•

Rastreamento de todo o fluxo de atendimento, evitando com que alguém seja favorecido
em detrimento de quem está aguardando na fila há mais tempo.
•

Sistema de gestão de farmácias integrado.

•

Permitir a secretaria monitorar o estoque de medicamentos em cada unidade,
possibilitando o remanejamento ou antecipação de compra, evitando que faltem
medicamentos na rede.

•

Permitir, em caso de falta de determinado medicamento, o profissional consulte e
oriente o paciente sobre qual unidade pode atender, evitando que o paciente tenha que
ficar procurando de unidade em unidade.

•

Criação de base estatística para facilitar a compra de medicamentos evitando perdas por
vencimento da validade de medicamentos pouco utilizados e a falta de medicamentos
por compras insuficientes para atender a demanda.

•

Possibilitar um alerta ao médico no momento da prescrição para a falta de medicamento
na unidade, permitindo ao próprio médico substituir a medicação quando possível ou
orientar o paciente sobre o local onde o medicamento está disponível.

•

Assim evita que o paciente fique na unidade mais tempo do que o necessário, permitindo
atender com mais qualidade um número maior de pacientes.

•

Melhorar o controle de estoque e a auditoria, dificultando desvios.
•

Monitoramento dos equipamentos por sistema de segurança.

•

através de câmeras em áreas internas e externas e sistemas de alarme, evitar que hajam
furtos, roubos e vandalismos. Melhorando a segurança de pacientes e servidores e
evitando que seja necessário repor equipamentos, materiais e insumos permitindo que
os recursos sejam usados para investir em melhorias.

•

Evitar a perda de profissionais por falta de segurança.

•

Criação de departamento subordinado à secretaria de saúde para otimizar os recursos
existentes. Este departamento deve ter as seguintes atribuições
•

Comunicação com pacientes para confirmar datas de consultas, exames e
procedimentos evitando absenteísmo.

•

Antecipação de consultas, exames e procedimentos quando um paciente desmarcar
e a vaga ficar disponível, evitando que os profissionais e equipamentos envolvidos

17

PLANO DE GOVERNO - IZIDRO - 2021-2024

fiquem ociosos.
•

Comunicação com pacientes de procedimentos de rotinas como, teste de glicemia,
aferimento de pressão arterial, frequentadores de grupos de apoio, programas de
planejamento familiar e afins que não estejam frequentando o equipamento de
saúde, a fim de estimular a prevenção evitando problemas mais graves no futuro.

•

Comunicação com pacientes que não frequentam a unidade há determinado tempo
para a realização de consultas de rotina, principalmente pacientes pediátricos e com
históricos de doenças.

•

Reorganização das áreas de cobertura das unidades básicas de saúde, garantindo ao
munícipe que seja atendido na UBS mais próxima de sua residência.

•

Ampliar a cobertura do Programa Estratégia de Saúde da família, criando novas equipes.
Capacitando os profissionais envolvidos, visando humanização e qualidade na atenção.

•

Estender horário de atendimento em unidades básicas de saúde estratégicas em até 60h
semanais, utilizando os benefícios garantidos pela portaria 397 de 16 de março de 2020.

•

Implantação do laboratório municipal de análises clínicas para baratear e agilizar a
realização de exames realocando os 4 biomédicos e o técnico de laboratório que já
temos na rede.

•

Realização de estudos para a implantação do Centro de Hemodiálise no município,
reduzindo custos e problemas com transportes e trazendo conforto e comodidade
para os pacientes que hoje precisam se dirigir a outros municípios para realizar o
procedimento.

•

Realização de mutirões periódicos para atender a demanda reprimida de procedimentos
como mamografias, exames diagnósticos diversos e procedimentos que possuem grande
importância para identificar e tratar enfermidades precocemente, reestruturando a rede
para absorção dos diagnósticos alterados.

•

Investir no programa de saúde do homem, estimulando e garantindo a oferta de serviços
relacionados à saúde preventiva, diagnosticando precocemente as doenças para um
tratamento mais eficiente, barato e com melhores resultados.

•

Intensificação das ações de planejamento familiar, com atendimento proativo através
do estreitamento das relações com outras secretarias, como a de Assistência Social e de
Educação.

•

Foco na saúde e prevenção da gravidez na adolescência.

•

Reestruturação das Unidades de Saúde com base nas demandas de cada região,
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elaborando protocolos que garantam a ampliação dos procedimentos realizados nas
unidades, seguindo a carteira de serviços da atenção básica ( CaSAPS - ministério da
saúde - 2019 ), visando a diminuição de encaminhamentos aos serviços de pronto
socorro hospitalar.
•

Investir em programas de qualificação e atualização dos profissionais da saúde; ( Política
Nacional de Educação Permanente e Humanização -Portaria 1996 de 2007).

•

Implantação do Centro de atenção à criança, voltado ao atendimento pediátrico.

•

Implantar no município o Programa Saúde na Escola atendendo à portaria 1.055 de 25
de abril de 2017, disponibilizando equipes para avaliar e encaminhar para tratamento
das seguintes modalidades:
•

Saúde bucal;

•

Saúde oftalmologia;

•

Verificação da situação vacinal;

•

Avaliação de possíveis problemas auditivos;

•

Identificação de distúrbios de fala e linguagem;

•

Promoção de saúde mental no território escolar, principalmente com os adolescentes.

•

Ampliar e assegurar o transporte sanitário eletivo, garantindo o deslocamento dos
usuários acometidos com doenças crônicas para tratamento não emergencial contínuo
em outros municípios.

•

Conclusão da obra da UBS localizada entre o Jd TV e o Jd Bela Vista

•

Garantir a qualidade das instalações e a acessibilidade de todas as UBSs do município.

•

Reforma e melhoria das estruturas das UBSs do município.

•

Buscar recursos para a ampliação do atendimento de saúde mental, implementando
equipes de profissionais nas unidades básicas de saúde, descentralizando os
atendimentos em saúde mental.

•

Criação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS I) conforme portaria 336 de 19
de fevereiro 2002.

•

Fortalecer a gestão participativa e o controle social incentivando a participação popular
através da publicidade nas eleições de conselhos gestores nas unidades de saúde, e
maior visibilidade para as atividades e reuniões do conselho Municipal de saúde.
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Saúde do Idoso
Mapeamento da população e acompanhamento da pessoa idosa vulnerável, em risco
de declínio funcional ou frágil, como com internações recentes, incontinência esfincteriana,
alteração de marcha e equilíbrio, comprometimento sensorial, perda de peso não intencional,
alterações de deglutição, sintomas de transtorno de humor, insuficiência familiar, isolamento,
suspeitas de violência, comprometimento ou dependência para atividades de vida diária, com o
estabelecimento de ações realizadas por equipes multiprofissional em parceira com serviços de
assistência social e segurança pública.
•

Apoio psicológico ao idoso, cuidador e familiar;

•

Atividades físicas especializadas a terceira idade, acompanhada por profissionais
especializados, realizadas com a saúde em parceria com a secretaria de esportes.

•

Prevenção, identificação precoce e tratamento das alterações neurológicas (alzheimer,
parkinson)

Violência contra a mulher
Prevenção, identificação acolhimento e acompanhamento medico, de enfermagem e
psicológico para situações de violência contra a mulher, violência sexual, intrafamiliar e de
gênero, em parceria com os serviços de assistência social e de segurança pública.
(decreto 7958/2013 Estabelece diretrizes de acolhimento para vitimas de violência sexual e
lei Lei 11340/2006)
•

Parceria com a secretaria de segurança pública e com as forças de segurança para
identificação e acolhimento de casos de violência contra a mulher.

•

Apoio jurídico;

•

Disponibilização de transporte à vítima até os serviços de referência;

•

Capacitação dos profissionais da saúde, para garantir a humanização e continuidade do
atendimento.

Conclusão
Antes de se falar em construir e ampliar, é preciso fazer funcionar o que já existe. Através
da tecnologia, nossa principal meta será aproveitar ao máximo todos os recursos e profissionais
disponíveis na rede de maneira eficiente, além de evitar desvios, perdas e favorecimento de
pessoas. Além disso, nossa prioridade será a prevenção de forma inteligente e proativa, com
isso, podemos evitar gastos desnecessários e principalmente sofrimento dos pacientes. O
conhecimento sobre os programas existentes na rede e em todas as esferas do poder público,
permite identificar oportunidades e disponibilidade de recursos para convênios, facilitando

PLANO DE GOVERNO - IZIDRO - 2021-2024

a implantação de programas com incentivos do governo federal sem onerar os cofres do
município. A participação da população através do conselho de saúde e dos conselhos gestores
será fortemente estimulada e os frutos desta participação serão aproveitados para a melhoria
dos serviços oferecidos. A valorização dos servidores será a maior ferramenta para aumentar a
qualidade do atendimento.
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EDUCAÇÃO
Panorama
A educação de Ferraz de Vasconcelos possui excelentes professores
e gestores, porém, pouco valorizados e sem as ferramentas adequadas
para explorar seu potencial e realizar o trabalho que estudaram para realizar. A falta de atrativos
também afeta a motivação dos alunos, que só alcançam um desempenho aceitável quando há o
empenho além do normal por parte do professor, que muitas vezes coloca recursos próprios ou
se sacrifica social ou emocionalmente para garantir a qualidade de seus resultados.

Objetivo
Uma educação mais moderna e atrativa, tanto para os profissionais, que serão mais
valorizados, quanto para os alunos que precisam gostar da escola. Criar um alicerce forte e
estruturado para que o aluno chegue ao ensino médio preparado e que consiga explorar todo
seu potencial.

Propostas
•

Utilização de sistema informatizado para controle de notas, faltas, observações sobre o
aluno, entre outras informações relevantes.
•

Treinamento adequado dos professores e servidores para uso do sistema

•

Disponibilização das informações para consulta dos pais via aplicativo ou site.

•

Treinamentos periódicos de professores e servidores da educação.

•

Reuniões bimestrais entre professores da rede municipal, dirigentes e secretário de
educação com a finalidade de levantar demandas, especificar metas e avaliar o cenário
do setor no município.

•

Canal direto para comunicação entre educadores, servidores e a secretaria para
apresentação de ideias, programas, metodologias e ferramentas que possam auxiliar e
inovar no ensino de nosso município.

•

Premiação para o estímulo e a valorização das iniciativas, ideias, ferramentas e sugestões
fornecidas por educadores e servidores ligados à educação.

•

Criar eventos como festivais e exposições no âmbito do município, promovendo a
integração e a competição saudável entre as escolas, estimulando a participação dos
alunos e gerando oportunidades para um aprendizado mais agradável.
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•

Educação nutricional para alunos da educação básica

•

Capacitação para os professores da rede municipal em LIBRAS.

•

Inclusão das aulas de LIBRAS no currículo básico do ensino infantil.

•

Implantar no município o Programa Saúde na Escola atendendo à portaria 1.055 de 25
de abril de 2017, disponibilizando equipes para avaliar e encaminhar para tratamento
das seguintes modalidades:

•

•

Saúde bucal;

•

Saúde oftalmologia;

•

Verificação da situação vacinal;

•

Avaliação de possíveis problemas auditivos;

•

Identificação de distúrbios de fala e linguagem;

•

Promoção de saúde mental no território escolar, principalmente com os adolescentes.

Buscar junto ao governo do estado a criação de um polo presencial da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), oferecendo a estrutura necessária.

Conclusão
Investindo na capacitação e valorização dos profissionais, teremos uma educação mais
dinâmica e moderna. Fornecer ferramentas para o professor e o aluno, tornará o aprendizado
mais atrativo e agradável. A informatização adequada do setor, apoiará as medições e tomadas de
decisões, bem como a geração de dados que podem auxiliar outras secretarias, como a assistência
social, a saúde, entre outras. Fazer com que o aluno participe e seja protagonista do seu processo
de aprendizagem é uma maneira prática e barata de fazer com que ele se comprometa com seu
próprio processo de aprendizado.
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CULTURA
Panorama
A cultura de Ferraz de Vasconcelos é ampla e diversificada, porém, os
profissionais acabam se destacando por suas ações autônomas ou através
da participação em outros municípios. A dificuldade de fomentar ações culturais com artistas
locais e que atendam a todas as modalidades presentes na cidade, ocorre principalmente pela
falta de conhecimento do poder público sobre os artistas da cidade e suas áreas de atuação. A
falta de equipamentos culturais dificulta ainda mais a realização de eventos. Não existe conselho
municipal de cultura, o que dificulta a comunicação entre o poder público e os artistas e a falta
de comunicação eficiente entre a secretaria de cultura e demais secretarias, impossibilita ações
em parceria para fortalecer o setor na cidade.

Objetivos
O objetivo de nossa gestão quanto a cultura é principalmente identificar, valorizar e divulgar
os artistas da cidade. Estimular a prática de atividades culturais e criar oportunidades para que
os artistas possam, além de expor suas habilidades, torná-las mais rentáveis. Fazer com que a
comunidade artística faça parte das decisões sobre políticas públicas relacionadas ao segmento
através do conselho e estimular a formação de novos artistas. Obviamente que estas ações
não são mirabolantes e tampouco irão transformar Ferraz em referência, porém são uma base
sólida e sustentável para implementação de ações futuras. Infelizmente, dadas as condições do
município, não podemos aqui prometer construir um teatro, mas podemos garantir que, quando
houver a possibilidade de realizar este tipo de investimento, existam artistas e público para isso.
Buscar meios de tornar a arte rentável para os artistas, através de estímulo ao apoio
cultural por parte da iniciativa privada, ou através da comercialização de ingressos ou produtos
relacionados ao seu trabalho.
“Todos os artistas, os verdadeiros artistas, abominam a sujeição e adoram a independência.”
- Honoré Balzac

Propostas
•

Criação do conselho da cultura

•

Criação de cadastro de artistas, entidades, e empresas de produção de conteúdo cultural
incluindo espaço para publicação de portfólio.

•

Disponibilização de informações de contato de artistas, entidades e empresas de
produção de conteúdo cultural em site público.

•

Incentivo à cultura através de contratação de artistas locais cadastrados para a realização
de eventos no município.
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•

Realização de eventos em ações de conscientização, informação e prevenção realizadas
pelas secretarias municipais contratando artistas locais cadastrados através de
chamamentos públicos

•

Vídeos, músicas, peças teatrais sobre prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas,
conscientização sobre violência, violência doméstica, violência sexual, violência no
trânsito, medicina preventiva, campanhas de vacinação e outros.

•

Realização de feiras, festivais, semanas temáticas e comemorações do calendário
municipal.

•

Aumentar, dentro das restrições orçamentárias a oferta de cursos, aulas de dança e
oficinas de arte contratando artistas locais de diversas áreas em equipamentos próprios,
como o Centro de Arte e Cultura, o prédio do CEU no Jardim Luiz Mauro, nas escolas
municipais ou em locais cedidos através de parcerias com empresas e entidades.

•

Buscar convênios com os governos Estadual e Federal para implementar ações culturais
no município.

•

Buscar através da secretaria de desenvolvimento econômico, parcerias para a
capacitação de artistas para formalização, estratégias de marketing, gestão financeira,
empreendedorismo, entre outras com o objetivo de ajudar os artistas a capitalizarem
seus talentos.

•

Estimular e apoiar a participação de artistas locais em feiras, eventos e concursos
realizados em outros municípios, levando o nome da cidade e acumulando conhecimento
e portfólio.

•

Criar feira de artesanato permanente.

•

Realização de festival anual de tradições nordestinas.

•

Disponibilização de espaço na área central (praça do trabalhador) para a realização de
eventos, festas, apresentações e exposições.

•

Criação de oficinas de iniciação artística com a contratação de profissionais locais
constantes no cadastro oficial de artistas do município, utilizando espaços como os
equipamentos de cultura, as escolas municipais e, escolas estaduais se disponíveis.

•

Exposições temáticas de obras de artistas locais com ampla divulgação em local de fácil
acesso.

•

Exposições e concursos de fotografias sobre Ferraz de Vasconcelos com o objetivo de
expor artistas locais e resgatar a autoestima e o orgulho de ser ferrazense.

•

Estimular e apoiar a criação de fanfarras e bandas marciais nas escolas e promover
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concursos e eventos para exibição destas bandas.

Conclusão
Sem ideias e promessas mirabolantes, é possível avançar de maneira relevante no cenário
cultural do município de Ferraz de Vasconcelos mapeando, ouvindo, capacitando e divulgando
os artistas locais. Só é possível satisfazer os anseios dos artistas e seus consumidores a partir do
momento em que houver um canal de comunicação aberta para ouvir e ser ouvido.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Panorâma
Atualmente, a secretaria de assistência social possui ferramentas
insuficientes para realizar suas ações. A falta de pessoal sobrecarrega e desmotiva os servidores,
o que atrapalha capacidade de atendimento dos equipamentos. O atendimento é normalmente
passivo, através de demandas recebidas pelos Centros de Referência em Assistência Social
(CRAS). A coleta e disponibilidade de dados é precária e a conexão entre áreas e departamentos
depende do relacionamento pessoal entre servidores, já que não há processos desenhados
para padronizar esta comunicação. A falta de possibilidade de consulta direta a informações
relacionadas a saúde, educação e outras, torna o trabalho demorado e limita a capacidade de
atendimento.

Objetivo
A assistência social do nosso governo será proativa e integrada com os demais setores.
A comunicação entre as áreas seguirá um processo desenhado e amparado por um sistema
informatizado que forneça as ferramentas necessárias. A recepção de demandas poderá ocorrer
via CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, CAPS, UBSs ou até através das creches e escolas.

Propostas
•

Implantação de sistema computadorizado que possibilite a consulta de informações da
Educação e Saúde a fim de apoiar o trabalho dos assistentes sociais do município.

•

Acolhimento imediato de pessoas em vulnerabilidade social (sem necessidade de
agendamento)

•

Mapeamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social através de sistema com
a devida taxonomia que permita diversas formas de consulta, facilitando tomada de
decisões e criação de programas específicos.

•

Ampliação da quantidade de CRAS disponíveis na cidade e adequação do número
de servidores por equipamento de acordo com a NOB-RH / SUAS para garantir um
atendimento de qualidade e humanizado aos usuários.

•

Treinamentos e atualizações para os profissionais do setor.

•

Ampliação da oferta de vagas para acolhimento de
•

Moradores em situação de rua

•

Crianças em vulnerabilidade
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•

Idosos

•

Busca de convênio com municípios do alto tietê para disponibilização de vagas em
acolhimento para mulheres vítimas de abuso e agressões, a fim de oferecer vagas no
Ferraz para mulheres de outras cidades em troca de vagas disponibilizadas para mulheres
de Ferraz em outras cidades. Isso para garantir a segurança destas mulheres.

•

Melhor comunicação e divulgação dos processos da assistência social para facilitar o
acesso de pessoas que necessitem dos serviços oferecidos.

•

Criar parceria através da secretaria de indústria e comércio, com empresas da cidade
para dar capacitação e contratação de pessoas em vulnerabilidade social.

•

ampliar de 30 para 50 as vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua.

•

Programa permanente de busca ativa para acolhimento de moradores em situação de
rua.

Conclusão
A assistência será proativa no sentido de “buscar as demandas” através de processos muito
bem desenhados e estabelecidos cuja origem se dará em outras áreas, como saúde, educação,
e outras. Com um efetivo adequado e ferramentas suficientes e eficientes para atender às
necessidades do setor, será possível oferecer um atendimento conclusivo aos munícipes,
permitindo não apenas que sejam assistidos, mas que proporcionem o desenvolvimento de
potencialidades e sua autonomia.
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ESPORTES
Panorâma
Atualmente, o esporte de Ferraz de Vasconcelos possui atletas de
diversas modalidades que atuam de maneira autônoma e sem apoio do
município. Alguns competem com recursos próprios em competições espalhadas pelo estado
ou até pelo país. O atletismo é uma das modalidades que mais possui representantes, porém
não possui espaço apropriado para treinamento e muito menos competições. As lutas também
possuem bons representantes, que treinam em academias e projetos sociais e competem em
campeonatos organizados entre os centros de treinamentos. O futebol de várzea não possui
visibilidade, o que o torna pouco atrativo para patrocínio por parte de empresas, sendo utilizado
principalmente como reduto eleitoral, pois o apoio que recebem é de políticos. Esportes
como Voleibol, Handebol, Basquete, bocha e outros, não possuem incentivo suficiente para o
desenvolvimento. Esportes como xadrez e damas possuem um bom histórico, porém, a falta
de divulgação dificulta a renovação das equipes. Os esportes radicais possuem poucos espaços
apropriados para a prática e quase nenhum espaço para iniciação. Todas as modalidades citadas
também não se desenvolvem pela falta de oportunidade de competir. As competições elevam o
nível dos atletas e estimulam a participação de novos praticantes.

Objetivos
Ter um quadro de atletas diversificado e um esporte atrativo para o ambiente de negócios,
possibilitando investimentos para um esporte auto sustentável e independente. Ter espaços para
a prática de diversas modalidades, buscando parcerias e contratando profissionais para iniciar
novos atletas. Um calendário de competições dentro do município para preparar os atletas para
os jogos regionais e abertos. Usar o esporte como ferramenta social e para melhorar a saúde
física e mental dos munícipes.

Propostas
•

Criar o cadastro municipal de atletas, equipes, projetos, academias, escolinhas e demais
estabelecimentos ligados ao esporte.

•

Criar dentro da secretaria de esportes, departamento de comunicação para divulgar
eventos e resultado de competições, não apenas promovidos pela prefeitura, mas
também por terceiros, sobre as diversas modalidades esportivas do município. O
objetivo é facilitar para que as pessoas que gostam do esporte, bem como as TVs web do
município e páginas de conteúdo tenham informações organizadas para a divulgação
sobre tudo que ocorre no mundo esportivo de Ferraz, aumentando a visibilidade tanto
de categorias já organizadas, como o futebol de várzea, como modalidades como
handebol, vôlei, basquete, atletismo, tênis de mesa, xadrez e damas, lutas, esportes de
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força, ginástica, entre outros que atualmente não possuem visibilidade, atraindo assim,
novos investimentos.
•

Instalação de internet de alta velocidade nos principais equipamentos municipais para
prática de atividades esportivas com estrutura para utilização por parte das páginas e
webTVs do município para permitir a transmissão ao vivo de competições e treinamentos.

•

Promover um calendário municipal de competições esportivas de diversas modalidades,
buscando apoio na indústria e no comércio do município, permitindo a identificação de
novos talentos, o estímulo para os praticantes e atraindo investimentos para o nosso
esporte.

•

Definir calendário de competições municipais e olimpíadas escolares pensando na
preparação para os jogos regionais e jogos abertos do estado, criando um incentivo
ainda maior para os atletas e permitindo um melhor desempenho do município nestas
competições.

•

Criar agenda pública de utilização de espaços voltados ao esporte (ginásios, quadras,
campos...), permitindo que as solicitações de uso destes espaços seja realizada de forma
eletrônica para que haja transparência no deferimento destas solicitações e permitindo
que o público frequente estes espaços durante a prática de atividades de seu interesse.

•

Estimular a utilização das quadras de bairros, transformando-as em um ambiente
agradável e seguro, através de reformas e monitoramento por câmeras, bem como uma
presença mais efetiva da Guarda Municipal.

•

Contratar profissionais de Educação Física e estagiários para promover atividades nas
quadras dos bairros, permitindo a criação e treinamento de equipes com as modalidades
de maior interesse em cada bairro.

•

Construir estrutura para a prática de atletismo com agenda de profissional para
treinamento e disponibilidade para os professores de educação física da rede pública
de ensino municipal e estadual levarem seus alunos, bem como para uso dos atletas do
município.

•

Construção de pista de corrida de 400 metros para provas de velocidade e meio
fundo, incluindo barreiras, obstáculos e corrida adaptada com guia para portadores de
deficiência visual.
•

Construção de caixa de areia para a prática de salto em distância e salto triplo.

•

Aquisição de estrutura para salto em altura.

•

Aquisição de equipamentos para a prática e treinamento de modalidades como:
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•

Lançamento de dardo

•

Arremesso de peso

•

Lançamento de disco

•

Lançamento de martelo

•

Estímulo da prática de modalidades como Damas e Xadrez desde o ensino básico, em
parceria com a secretaria de educação, fornecendo estrutura e promovendo competições.

•

Promover a prática de Damas e Xadrez em praças estratégicas nos bairros, de acordo
com o interesse público, levando estrutura e treinamento, bem como promovendo
competições nos bairros e no município (com atletas de todos os bairros).

•

Reforma e construção de espaços para a prática de bocha e bocha adaptada.

•

Manutenção das pistas de skate e calendário de competições de esportes radicais.

•

Promover treinamento e competições de modalidades voltadas à pessoa com
deficiência.

Conclusão
O esporte de Ferraz de Vasconcelos possui um enorme potencial, tanto para crescimento
em termos de competições, quanto para ser utilizado como ferramenta social, para resgatar e
proteger nossas crianças da vulnerabilidade e da criminalidade. Investir no esporte, é agir de
maneira preventiva e estratégica. As medidas acima podem garantir não apenas que o esporte
seja atrativo para os jovens, mas que seja também rentável para os atletas e patrocinadores e
acima de tudo, que seja inclusivo.
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Panorama
A indústria do nosso município é diversificada e forte, de um modo geral, porém enfrenta
alguns desafios que dificultam e/ou impedem o seu desenvolvimento. Entre eles, podemos citar
a falta de infraestrutura, a burocracia, a falta de suporte por parte do poder público, entre outros.
O escoamento da produção é dificultado pela falta de vias apropriadas, pela falta de definição
clara de zoneamento e pelo crescimento sem planejamento do município. O comércio do
município não explora todo seu potencial por falta de atrativos(eventos, festas, parques, praças,
atrações culturais, e outros.) no município para que o munícipe transite pela cidade. Quando o
munícipe precisa sair da cidade para trabalhar ou se divertir, acaba também consumindo fora do
município.

Objetivos
Uma cidade com melhor infraestrutura e mais facilidades permitindo que a indústria cresça
e aumente a oferta de empregos, ao passo que o município capacite sua população para ocupar
esses novos postos de emprego, criar infraestrutura adequada e incentivos para atrair empresas
de novos segmentos, gerando oportunidade para os moradores da cidade que precisam se
dirigir a outros municípios para trabalhar. Construir uma vocação turística para a cidade, atraindo
pessoas de outros municípios contribuindo para o desenvolvimento do comércio local.

Propostas
•

Buscar junto a secretaria da fazenda a formulação de um novo código tributário mais
justo e que estimule novos investimentos determinando a alíquota mínima para setores
como a construção civil e afins.

•

Realização de eventos temáticos em parceria com comerciantes e prestadores de serviço
para ajudar no desenvolvimento, na divulgação de produtos e serviços, e para atrair o
público de dentro e fora do município, aumentando as vendas e fortalecendo o comércio
da cidade. Exemplo:
•

Feira de beleza

•

Feira gastronômica

•

Circuito da Pizza

•

Feira da construção
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•

•

Feira Fitness

•

Semana do empreendedorismo

Realizar ações em parceria com demais secretarias a fim de estimular o munícipe a
frequentar os centros comerciais e consequentemente, consumir no comércio de Ferraz
de Vasconcelos:
•

Decoração de natal com apresentações e eventos

•

Desfiles e paradas

•

Aniversário de Ferraz de Vasconcelos

•

Dia da Independência

•

Proclamação da República

•

•

Festa de tradições nordestinas

•

Outros.

Reuniões e treinamentos periódicos entre representantes da secretaria de indústria e
comércio e comerciantes ou prestadores de serviço de diferentes setores para ouvir as
demandas de cada setor. Buscar meios de melhorar as condições de trabalho e definir
padrões e melhorias para o coletivo, bem como identificar meios para que a prefeitura
auxilie no crescimento daquele setor específico. Exemplo:
•

Reunião entre cabeleireiros

•

Reunião entre proprietários de academias de musculação e afins

•

Reunião entre proprietários de depósito de materiais de construção

•

Reunião com taxistas, com motoristas de transporte escolar, com motoristas de
aplicativos, entre outros.

•

O mesmo para diversos outros segmentos para ouvir os problemas e sugerir ações.

•

Realizar o mapeamento dos postos de trabalho existentes no município.

•

Buscar parcerias para realizar a capacitação de profissionais do município para ocupar os
postos de trabalho disponíveis.

•

Buscar parcerias para construção de espaço de Coworking com infraestrutura apropriada
para atividades diversas podendo ser usado como incubadora de novas empresas.
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•

Criar incentivos para atrair empresas na área de tecnologia e telecomunicações.

•

Implantar um boulevard na área central do município favorecendo o comércio local
e criando espaços de convivência devidamente organizados, com bancos, árvores,
iluminação, monitoramento, quiosques padronizados e pontos de táxi estrategicamente
instalados dos dois lados para captar o aumento da demanda de passageiros.

•

Reorganizar o comércio ambulante e eventual do município, definindo regras e dando
segurança aos trabalhadores e lojistas, garantindo alvará para os ambulantes antigos
que são moradores da cidade e evitando grande quantidade de ambulantes de outros
municípios.

•

Cuidar da limpeza e organização do centro, tornando um lugar mais seguro e agradável
ao comércio.

•

Realizar estudos para favorecer o comércio nos bairros, solucionando os gargalos e,
em parceria com o departamento de trânsito e com os próprios comerciantes, realizar
mudanças como alteração de sentido de via ou implantação de estacionamento em 45º
para gerar um ambiente mais favorável para a expansão comercial do município.

•

Oferecer em parceria com entidades como o SEBRAE, cursos de capacitação para
comerciantes e prestadores de serviço com o objetivo de melhorar a qualidade do
atendimento e capacitar gestores e administradores para auxiliar no crescimento destes
estabelecimentos.

•

Promover as feiras livres

•

•

Divulgar calendários de realização das feiras livres em site e redes sociais da prefeitura.

•

Permitir o cadastro dos feirantes, bem como divulgar horário, produtos e localização
nas feiras livres

•

Capacitar feirantes através de treinamentos, cursos, workshops e palestras em parceria
com entidades como o SEBRAE.

Indústria
•

Realizar através da secretaria de obras e o departamento de trânsito, melhorias de
vias como Rua das Indústrias, Takume Koike, Massato Sakai, João Kanzi, e outras que
são responsáveis pelo escoamento da produção, mas que hoje possuem problemas
sérios que prejudicam o tráfego de caminhões. (algumas melhorias serão explicadas
no capítulo referente ao trânsito).

•

Melhorar a comunicação de trânsito e localização nas vias de intenso fluxo de veículos
com origem ou destino nas fábricas do município.
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•

Buscar parcerias para a capacitação de profissionais de acordo com as demandas da
indústria.

•

Criar programa para estimular a abertura de indústrias para a visitação, permitindo a
criação de excursões e inclusão destas visitações em roteiros turísticos criados para
munícipes e visitantes que queiram conhecer a história da cidade e os processos de
produção.

•

Programa de estímulo ao consumo de produtos fabricados no município.

•

Disponibilização de espaço no site da prefeitura ou em site específico para a exposição
das indústrias existentes no município, bem como a lista de produtos, dados para
contato, história da empresa, contato do RH (trabalhe conosco), entre outros.

•

Estudos para a expansão do polo industrial do município.

Conclusão
Com ações simples e sem a necessidade de investimentos exorbitantes, é possível fomentar
o ambiente comercial e industrial de Ferraz de Vasconcelos. Modernizando a nossa infraestrutura,
tornaremos nossa indústria mais competitiva, aumentando os investimentos no município,
atraindo novas empresas, melhorando a arrecadação e gerando empregos. Criando motivos
para o munícipe permanecer na cidade, ajudaremos o comércio a se desenvolver, aumentando
a variedade, o volume de vendas, reduzindo os custos e tornando os negócios mais rentáveis.
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OBRAS
Panorama
Ferraz de Vasconcelos possui diversas obras paralisadas que, deveriam
estar servindo a população, porém, estão se deteriorando, causando
desperdício do dinheiro público, seja por depreciação do patrimônio, seja por estar pagando
aluguéis exorbitantes por falta do espaço que deveria estar concluído. Ferraz possui também
problemas de infraestrutura antigos que impedem o crescimento do município e que a solução
é relativamente simples. O trânsito, as enchentes, e problemas do tipo tornam alguns pontos da
cidade inseguros e pouco atrativos para novos investidores.

Objetivos
Concluir obras paralisadas para abrigar equipamentos públicos economizando recursos
e melhorando a qualidade de atendimento. Realizar obras que reduzem os gargalos que
prejudicam o crescimento econômico de Ferraz

Propostas
•

Conclusão da obra da UBS Jd TV na Rua Cândido Portinari.

•

Conclusão do prédio da Câmara Municipal.

•

Reforma do prédio da ETEC e destinação para:
•

Creche

•

UBS da Vila Jamil

•

Posto da GCM

•

Reforma e reabertura da EMEB Manoel Gomes dos Santos na Rua Gilia (Jd Anchieta)

•

Reforma do prédio existente no imóvel da Secretaria da Saúde e destinação para
equipamento da mesma secretaria de acordo com a demanda do setor.

•

Reforma e utilização total ou parcial do prédio localizado no Jd Ferrazense com a
finalidade de reduzir a quantidade de aluguéis pagos pelo município.

•

Construção de rotatórias para eliminar cruzamentos que prejudicam o trânsito em locais
de grande circulação.

•

Estudo e implantação de “baias” para parada de ônibus sempre que viável nas vias de
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maior movimento (Rua Stella Mazzuca, Avenida Tancredo Neves, Rua Iijima, Avenida 9
de Julho, entre outras.) dando maior fluidez no trânsito e mais conforto e segurança aos
usuários do transporte público, motoristas e pedestres.
•

Construção dos dois piscinões para a contenção de águas pluviais. (de acordo com a
chegada dos recursos estaduais destinados a esta finalidade.). Esta medida deve reduzir
consideravelmente o risco de enchente.

•

Construção de caixas de recepção e instalação de guias perfuradas com duto interno
para a captação da água da chuva em vias onde se formam fortes correntes de água,
diminuindo o volume e a velocidade das águas pluviais nestas vias e proporcionando
maior segurança aos pedestres e motoristas em dias de chuva.

•

Implantação de “lombofaixas” (faixas de pedestres elevadas ao nível do passeio público)
em vias de maior circulação em pontos estratégicos indicados pela secretaria de trânsito,
garantindo a segurança dos pedestres e a acessibilidade para pessoas com a mobilidade
reduzida.
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TRÂNSITO
Panorama
O trânsito de Ferraz de vasconcelos apresenta problemas pontuais relacionados ou trânsito
que impactam de maneira relevante a vida dos munícipes. Grande parte dos problemas se dá por
conta da falta de ligações entre os dois lados da linha férrea que cruza a cidade. O tráfego intenso
de caminhões em locais sem infraestrutura apropriada também prejudica o fluxo de veículos.

Objetivo
Identificar e eliminar gargalos no trânsito do município, gerando maior fluidez e segurança
de motoristas e pedestres, bem como facilitando a vida de quem trabalha no trânsito diariamente.

Propostas
•

Construção/implantação de rotatórias com a finalidade de eliminar cruzamentos
problemáticos em vias de grande circulação.

•

Melhorar a sinalização nas vias, principalmente sinalização informativa de locais como:
Hospital, Zonas Industriais, equipamentos públicos e vias de grande sinalização.

•

Implantar baias para parada de ônibus em vias mais estreitas e com grande circulação
de veículos.

•

Implantar lombofaixas para melhorar a segurança do pedestre e garantir acessibilidade
para aqueles com mobilidade reduzida.

•

Monitoramento de vias com problemas recorrentes para antecipar as ações evitando
formação de engarrafamentos.

•

Capacitação e treinamentos periódicos de agentes de trânsito.
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE
REDUZIDA
Panorama
A pessoa com deficiência residente em Ferraz de Vasconcelos é tão negligenciada que, nem
ao menos existe um cadastro completo e confiável com o mapeamento destas pessoas para
apoiar a construção de políticas públicas eficientes para esta área. A acessibilidade é precária em
todo o município, inclusive no centro. Não há um suporte para a inclusão nas escolas municipais,
não há oferta de trabalho suficiente voltada a PCD, o transporte público é precário e insuficiente.

Objetivos
Os objetivos estipulados para a pessoa com deficiência estão ligados a todas as secretarias,
porém, foram consolidados neste trecho a fim de facilitar a leitura dos interessados neste tema.
É importante termos consciência de que qualquer pessoa pode vir a ter no futuro uma restrição
de mobilidade ou até possuir uma deficiência, portanto, quando cuidamos da acessibilidade e
da inclusão, estamos cuidando de nós mesmos e daqueles que amamos. Essa consciência precisa
chegar a todos os munícipes, pois para chegarmos a uma cidade 100% acessível e inclusiva,
precisamos do comprometimento de todos os setores da sociedade.

Propostas
•

•

Assistência social e saúde
•

Criação do cadastro municipal de pessoa com deficiência para apoiar ações pontuais
e construção de políticas públicas mais eficientes.

•

Disponibilização de veículos para transporte para tratamentos, exames, procedimentos
e afins.

•

Programa para distribuição gratuita de fraldas, sondas e afins para pessoas com
deficiência referenciadas nos CRAS do município.

•

Aumentar a oferta de fisioterapia e facilitar o acesso por parte das pessoas com
deficiência.

•

Facilitar o acesso à saúde mental e nutricional por parte das pessoas com deficiência.

Educação
•

Programa de orientação e conscientização sobre assuntos relacionados à inclusão e
a acessibilidade.
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•

•

Quando falamos em inclusão, precisamos entender que não basta o professor estar
preparado para atender o aluno com deficiência auditiva ou de fala, mas que além
disso ele precisa ser capaz de conversar com os colegas para se sentir fazendo parte
daquela sociedade. Não basta que haja uma adaptação quando houver demanda, mas
é necessário que todos estejamos preparados para que uma criança com deficiência
auditiva possa estudar onde ela quiser ou precisar, e não onde estiver disponível.
•

•

•

•

Treinamento de LIBRAS para os educadores e inclusão de aulas de LIBRAS para as
crianças desde o início do ciclo básico.

Promover a “Semana da Inclusão” com atividades lúdicas para a conscientização e
para gerar empatia nas crianças e familiares.

Esportes
•

Promover treinamento e competições com ampla divulgação para atender a
população com deficiência, levando saúde e qualidade de vida para todos.

•

Disponibilidade de espaços e profissionais disponíveis para auxiliar na prática
esportiva adaptada.

•

Promover atividades em eventos e datas comemorativas pensando também na

Indústria e comércio
•

Incentivar a contratação de pessoas com deficiência residentes no município.

•

Disponibilizar o cadastro municipal de pessoas com deficiência a fim de facilitar o
contato para contratação e parcerias.

•

Incentivo, suporte, orientação e consultoria através de parceiros para pessoas com
deficiência que queiram empreender no município.

Trânsito
•

Instalação de lombofaixas (faixas de pedestre elevadas ao nível do passeio público)
em vias de maior movimento, melhorando a segurança e a acessibilidade para os
pedestres.

•

Colocação de piso tátil nos passeios públicos de maior movimentação, praças e
equipamentos públicos.

•

Implantação de Semáforo Inteligente com sinalização sonora na faixa de pedestres
localizada na Avenida Brasil, no Centro de Ferraz de Vasconcelos.
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Conclusão
Para melhorar a saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas com deficiência, não basta
que hajam ações isoladas, mas um conjunto de ações promovidas por diferentes atores e que os
resultados se complementam criando um estilo de vida mais ativo, saudável e autônomo para
estas pessoas.
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TERCEIRA IDADE
Panorama
Hoje não há um trabalho do poder público para promover a saúde
e qualidade de vida deste público tão importante e que tanto contribuiu para a sociedade. A
falta de estímulo a prática de atividades esportivas e de lazer, aumenta o número de problemas
gerados pelo sedentarismo e causa depressão. A dificuldade de acesso a programas relacionados
a saúde preventiva faz com que muitos deixem de se cuidar, o que gera um grande número de
problemas graves e de alta complexidade.

Objetivos
Queremos ter idosos com espírito jovem, praticantes de atividades físicas e que cuidam
preventivamente de sua saúde. O município deve proporcionar e incentivar estas ações, fazendo
com que o ferrazense da melhor idade possa ser mais saudável, ativo, independente e feliz.

Propostas
•

Criação do Centro de Convivência do Idoso

•

Oferta e incentivo à prática de atividades físicas específicas para este público.

•

Promoção de eventos voltados para a terceira idade.

•

Aulas e oficinas e atividades em grupo para o público da terceira idade

•

Dança, Artesanato, Xadrez e damas, música, entre outros.

•

Disponibilização de profissionais de educação física para orientar a prática de atividade
física em quadras de bairros com maiores populações de pessoas da terceira idade.

Conclusão
Com incentivo, oportunidade e acompanhamento de atividades para este público, é possível
proporcionar qualidade de vida e prevenir doenças que causam sofrimento e geram custos.
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SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL
Panorama
Ferraz de Vasconcelos possui uma grande população animal vivendo
nas ruas. Além do sofrimento causado aos pobres animais, este fato
acarreta problemas de saúde ao munícipes, pode ocasionar acidentes ou ataques, prejudica a
aparência da cidade e o bem estar dos moradores.

Objetivos
Uma cidade que cuida de seus animais, proporciona mais conforto e segurança também para
os munícipes. Ter um programa permanente de castração e local adequado para acolhimento
dos animais abandonados é o mínimo que se espera de uma administração pública em nossa
cidade. Conscientização e educação é a chave para que a longo prazo o problema não volte a
acontecer.

Propostas
•

Programa permanente de castração de animais de rua.

•

Programa periódico para a castração de animais sem raça definida de famílias de baixa
renda.

•

Contratação de veterinário e auxiliar técnico para tratamento de animais de rua com
ferimentos e problemas de saúde.

•

acolhimento e cuidados básicos para animais de rua.

•

Site com fotos e dados de animais acolhidos para estimular e facilitar a adoção.

•

Feiras de adoção de animais.

•

Através de parceria com a secretaria de educação, promover a conscientização e a
educação sobre os cuidados com a vida animal.

•

Canal para a denúncia de abandonos e maus tratos contra animais.

Conclusão
Cuidar da vida animal é manter uma cidade limpa, organizada e mais humana. As propostas
mencionadas contribuem para a prevenção de acidentes e problemas de saúde causados por
excesso de animais de rua e melhoram a qualidade de vida e bem estar de todos.
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MEIO AMBIENTE
Panorama
Ferraz de Vasconcelos não possui ações efetivas relacionadas à
preservação do meio ambiente. Temos diversos fragmentos de mata nativa,
mais de 30 nascentes mapeadas sem nenhum cuidado. Não existem programas municipais de
informação, conscientização ou estímulo aos cuidados com o meio ambiente. As queimadas em
locais com mata nativa são constantes e nenhuma providência preventiva é tomada.

Objetivo
Proteger nossas matas, nossa fauna e as nascentes é o mínimo que se espera de uma
administração pública. Punir aqueles que destroem o meio ambiente é necessário, mas caminho
para um trabalho com resultados duradouros é a educação ambiental e a conscientização,
palavras que serão muito usadas nesta gestão.

Propostas
•

Mapeamento e proteção das nascentes.

•

Equipe permanente (própria ou terceirizada) para avaliação e poda de árvores.

•

Oficina de cultivo e plantio de árvores e plantas ornamentais.

•

Oficinas para estimular e orientar sobre temas como:
•

Reciclagem e reaproveitamento de materiais

•

Compostagem

•

Licenciamento de pelo menos 6 ecopontos espalhados pelo município para atender a
todas as regiões.

•

Incentivos a iniciativas de reaproveitamento de materiais, reciclagem, destinação
ecológica de resíduos e afins.

•

Locais para descarte de lixo eletrônico e separação para reaproveitamento de materiais
e destinação ecológica de resíduos.

•

Usina de separação, reciclagem e reaproveitamento de materiais.

•

Criação de parque florestal em APP com atividades turísticas monitoradas para a
educação ambiental e conscientização.
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•

Canal direto para denúncias sobre crimes ambientais.

•

Reativação da divisão da GCM para o combate aos crimes ambientais, com patrulhamento
ostensivo e atendimento a denúncias.

•

Reavaliação do nosso código ambiental, tornando as regras mais claras e detalhadas, e
as punições condizentes com as leis federais e estaduais e adaptadas às realidades do
nosso município.

•

Elaboração de manual para orientação sobre plantio, cultivo, poda e procedimentos
para a manipulação de árvores.

Conclusão
As medidas acima não resolvem definitivamente o problema ambiental, mas são viáveis e
elevam o nível dos cuidados com o nosso município para outro patamar, formando uma base
sólida para ações mais complexas que podem ser tomadas já nesta gestão, mas que não são
possíveis garantir neste plano de governo. As medidas para solucionar os problemas ambientais
são inúmeras e devem ser tratadas a longo prazo, mas o início e o primordial precisa iniciar
imediatamente para conter a destruição e a degradação do nosso patrimônio natural.
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PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
Panorama
Ferraz de Vasconcelos possui um plano diretor defasado. Isso causa
uma série de problemas por conta da falta de um zoneamento adequado e
bem definido, além da falta de regras claras para uso e ocupação do solo e ações para garantias
destas regras. O déficit habitacional é enorme e só aumenta a cada gestão, a quantidade de
ocupações irregulares prejudica a dignidade das pessoas e causa insegurança, além de prejudicar
a arrecadação do município. A falta de programas habitacionais e de regulação fundiária só
potencializa estes problemas.

Objetivo
Uma cidade com um plano diretor bem definido, um programa imediato de regulação
fundiária, programas emergenciais eficientes para remoção de famílias em áreas de risco e
condições que garantam a dignidade para as pessoas residentes no município.

Propostas
•

Regularização Fundiária garantindo a segurança jurídica e a possibilidade de
financiamentos de propriedades que hoje são objeto de posse, mas não possuem
escritura.
•

Buscar recursos do governo federal para ampliar a capacidade de realização de
regularização fundiária em programas como o Lote Legal e Casa Verde e Amarela.

•

Revisão e aprovação do plano diretor adequando à situação atual do município e
definindo regras claras e objetivas.

•

Criação do Conselho Municipal de Habitação com ampla participação de diferentes
setores da sociedade com interesse em assuntos relacionados a Habitação

•

Promover a melhoria, agilidade e desburocratização dos processos ligados a construção,
aprovação de plantas, emissão de documentos, entre outros.

•

Facilitar o acesso e atualizar critérios para o fornecimento de plantas populares pré
aprovadas para facilitar, agilizar e baratear a construção de moradias de maneira legal e
formalizada.

•

Buscar através de convênios com o governo do estado e governo federal, recursos para
a disponibilização de programas habitacionais.

•

Concluir a construção das moradias do projeto Morar Bem II.
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Conclusão
Com vontade política e a participação popular através do conselho, é fácil identificar as
necessidades e anseios da população na área habitacional. Com disposição e conhecimento para
buscar os convênios federais e estaduais, existem muitas oportunidades para trazer recursos com
a finalidade de construir e regularizar moradias.
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CONCLUSÃO GERAL
Apesar de ser um plano de governo extenso, as ações aqui relatadas são simples e viáveis.
Obviamente que o nosso desejo seria que tivesse o dobro do tamanho ou até mais, porém, todas
as ações que dependem de recursos cuja disponibilidade é impossível garantir, foram retirados
para que não haja dúvidas sobre o cumprimento de todas as ações. Algumas das ações que
parecem futuristas e inovadoras relacionadas à tecnologia, são ações que funcionam em outros
municípios, mas que foram ignoradas por gestões anteriores, mas que ao serem implantadas,
deverão revolucionar a gestão pública de Ferraz de Vasconcelos trazendo modernidade e
confiança para a administração municipal. Outro ponto que foi fortemente explorado neste
plano, foi a comunicação em todos os níveis e formatos possíveis, seja através da tecnologia, seja
através dos processos que interligam as secretarias, ou até na atuação dos conselhos municipais.
Uma das nossas maiores bandeiras, será que as secretarias consigam desempenhar trabalhos
em parceria, pois tudo em nossa vida possui um caráter multidisciplinar. Uma criança que
não está com a saúde em dia, não consegue ter um bom aprendizado, um pai de família que
não consegue emprego, dificilmente conseguirá pensar na saúde ou no lazer dos filhos, sem
educação e emprego, a segurança pública sofre e aí por diante. É impossível prever em números,
mas é esperado que, uma vez este plano de governo colocado em execução, a arrecadação do
município cresça de forma tão relevante que, em um próximo governo será possível sonhar
com ações como escolas de tempo integral, hospital municipal, e outras ações, mas é preciso
irmos com cautela, pois além do que se planeja fazer, ainda temos que estar preparados para
os imprevistos, e para isso, as ações relacionadas à informatização e geração de dados, nos
permitem planejar ações muito mais rápidas, pontuais e eficientes, fazendo com que Ferraz de
Vasconcelos seja uma cidade modelo e que desperte novamente o “orgulho de ser ferrazense”.

