PLATAFORMA DE PROPOSTAS E DE GESTÃO ADMINISTRATIVAS PARA
PREFEITO - PLEITO ELEITORAL 2020 AO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
DA SERRA – SP

Apresentação
Meu nome é DJALMA GONÇALVES DE ALMEIDA, tenho 47 anos, brasileiro, pai,
corretor e avaliador imobiliário, morador desde sempre do bairro do Parque Paraíso,
Município de Itapecerica da Serra, onde nasci. Ativista e empreendedor social , tendo
como experiência política sempre a participação na esfera dos debates em defesa de
direitos e garantidas fundamentais de nossa comunidade e população. Formado em
Direito e em Gestão Publica, fui professor por mais de 7 aos e como tal sempre atuei
fortemente pela valorização do ensino, dos professores e alunos, no terceiro setor, fui
durante anos voluntário em cursinhos pré vestibulares, já na área de Direito, do ponto
de vista social, sempre atuei no sentido de democratizar as informações, orientando e
dando esclarecimentos de forma didática e preventiva gratuitamente, porque acredito
que apenas um povo bem informado poderá conquistar sua cidadania e entender seus
direitos e deveres e assim, construir uma sociedade melhor e mais justa e igualitária.
Como candidato a Prefeito defenderei uma cidade de oportunidades para todos,
propondo e criando condições e abrindo caminhos para uma cidade melhor, mais justa
e solidária, com ética e probidade junto a rés pública.

INTRODUÇÃO e CONCEITO
Função Pública do Prefeito
Vou resumir os quatro principais pilares da função pública do Prefeito em
sua atividade.
1º. Representar - (Seus eleitores com compromisso e uma vez eleito toda
população independente do voto);
2º. Planejar - (Sempre em defesa do bem comum de sua cidade);
3º. Executar - ( Aplicação dos Recursos Públicos de forma racional, constituir
políticas públicas com base em suas prioridades uma vez que a gestão deve
ouvir sempre sua população de forma participativa.)
4º. Atender - (O amplo interesse público na medida que as necessidades e
prioridades possam ser reconhecidas ) - O Prefeito fala em nome da

população, do partido político que representa e de movimentos organizados,
devendo realizar seminários, debates e audiências públicas como meios de
ouvir e de permitir que sejam ouvidos os interesses da comunidade em geral
criando a forma participativa como uma das mais importantes bandeiras a sem
defendidas.

Um pouco de nossa história Itapecericana
O povoamento iniciou-se com um aldeamento indígena, sob proteção de
Nossa Senhora dos Prazeres, fundado pelos Jesuítas, em 1562, com o objetivo
de defender o Colégio de São Paulo de Piratininga e para facilitar a catequese.
Essa aldeia teve sua população aumentada com a vinda dos indígenas de
Carapicuíba, trazido por Afonso Sardinha e doutrinado pelo Padre Belchior de
Pontes. A capela de Itapecerica, cujo o nome de origem indígena significa "
pedra lisa e escorregadia", assim denominada por estar construída sobre
pedras, contava em 1689, com 900 pessoas dirigidas pelo Padre Diogo
Machado. Por longo tempo, a colonização ficou reduzida ao aldeamento.
Somente em 1827, suas atividades agrícolas foram incentivadas com a criação
pelo Governo Imperial de uma colônia, onde radicaram-se imigrantes Alemães.
Nessa época foi Implantado pela Estrada de Ferro Sorocabana o ramal
Mairinque - Santos, atravessando a região e possibilitando o escoamento da
produção local. O sucesso da colônia Alemã, das lavouras e a facilidade de
acesso atraíram outros povoadores, assim, foi criado em 1841, a freguesia do
Imbu, em 1877, elevada a Município com o nome Itapecerica. Em 1944 foi
acrescentado em seu topônimo, a partícula "da Serra", em alusão à sua
topografia e também para distinguir-se do Município mineiro de igual nome.

POPULAÇÃO
População
estimada [2019]

175.693 pessoas

População no
último censo [2010]

152.614 pessoas

Densidade
demográfica

1.011,57 hab/km²

Área da
unidade
territorial [2019]

[2010]

150,742 km²

Esgotamento
sanitário
adequado [2010]

52 %

Arborização de
vias
públicas [2010]

67,8 %

Urbanização
de vias
públicas [2010]

36,3 %

Bioma [2019]

Mata
Atlântica

Sistema
CosteiroMarinho [2019]

Não
pertence

PROPOSTAS DE GESTÃO PARLAMENTAR PARA ITAPECERICA DA
SERRA 2020 – POR EIXOS TEMÁTICOS:

SAÚDE

a) Criar o programa de planejamento estratégico da saúde municipal a fim
de elaborar mecanismos eficientes de prevenção e controle do
atendimento do sistema de saúde do município.
b) Aumentar o número de leitos disponíveis em UTI no sistema de saúde
local.
c) Criar o Plano de Valorização de cargos e carreiras dos servidores da
saúde e profissionais que atuam na base da função de apoio como
auxiliares de limpeza e motoristas, cozinheiros e auxiliares no geral.
d) Elaborar projeto de lei que crie as UPAS em nosso município.
e) Aprovar a construção de mais dois PS em nossa cidade, sendo um no
Bairro do Valo Velho e outro no Bairro do Parque Paraíso, para ajudar a
desobstruir a superlotação em nosso Hospital Geral, evitando a queda
na qualidade de atendimento, dando agilidade que em muitos casos
impendem que nossa população não tenha o devido atendimento e que
podem causar lesão graves a vidas de nossos cidadãos.

f) Criar e Implantar os novos protocolos de marcação de e consultas
exames através de uma agenda unificada e digital, através do cartão da
saúde de cruzamento de dados e informações de pacientes de todas as
esferas de saúde.
g) Reconhecer a necessidade de aumentar de 12 unidades de UBS e USF
para 20 UBS, levando em conta os Bairros com maior urgência e
demanda deste tipo de atendimento.
h) Propor Projeto de Lei que vise estabelecer convênio com as clínicas
particulares de nossa Região para atendimento clínico geral e
especialidades de cardiologia, saúde da mulher, pediatria e geriatria,
para que essa iniciativa faça parte de um sistema preventivo a curto e
médio prazo em nossa cidade.
i) Será nossa meta cobrar do governo do estado mais investimento junto
ao convenio municipal que hoje compõem 05 municípios de nossa
região junto ao SAMU, precisamos de melhores e mais condições de
equipamentos, contratação de médicos e enfermeiros para levar a nossa
população um sentimento que ela esta protegida e será de fato atendida
elo efetivo serviço das UTI modalidades avançadas, que de fato nossa
base possa estar preparada para atender os mais de 150 bairros e os
mais de 175 mil habitantes que compõem nossa cidade.
j) Reafirmar que o poder executivo tem por dever legal o investimento
mínimo constitucional de 16% do orçamento para saúde.
k) Reafirmar a necessidade de contratação de mais médicos e
enfermeiros(as), psicólogos, fisioterapeutas, assistente social e
auxiliares de enfermagem, seja modalidade concurso público seja via
contratação por tempo determinado, sabemos que hoje encontra-se
nosso sistema de saúde esta em total defasagem, e precisamos com
urgência enfrentar essas questões de amplo interesse público.
l) Resgatar os convênios com a farmácia do povo, para garantir a nossa
população o acesso ao remédio mais barato, principalmente os de alto
custo.
m) Defender políticas que visem suplementar a saúde alimentar dos mais
pobres, levando em conta que a alimentação promove saúde e impede
doenças de se agravarem.

EDUCAÇÃO

a) Preliminarmente: Hoje, nosso município, conta com cerca de 65 escolas
entre ensino infantil e ensino fundamental, e atende cerca de 19 mil
alunos em toda rede. Sabemos que muitas salas estão superlotadas e os
professores sobrecarregados. Assim, torna-se necessário atender uma
demanda reprimida de cerca de 5 mil alunos que necessitam de vagas
em escolas do município, uma vez que nos últimos anos quase nada foi

investido em infra estrutura de educação, ou seja: Escolas não foram
construídas no ritmo em que as demandas sugeriam mais unidades. Com
advento do enfraquecimento da economia, é fácil prever que muitos pais
e alunos vão necessitar migrar das escolas particulares para as escolas
públicas, criando assim um verdadeiro colapso no seguimento.
b) Nesse sentido, reafirmamos e buscaremos viabilizar recursos junto com
poder executivo municipal, estadual e governo federal o investimento a
curto e médio prazo para que possamos construir cerca de 10 novas
escolas, para que possamos evitar um gargalo, onde faltam vagas e
sobram alunos.
c) Criar o Sistema Municipal de Educação de Itapecerica da Serra, levando
em conta as diferenças ambientais que compõem nosso município e de
nossa cultura regional que faz parte da história do Brasil. Nossas
particularidades históricas e ambientais não nos fazem diferentes, mas
nos fazem ter uma responsabilidade a mais de manter de forma
sustentável nosso verde, nosso ambiente cultural e de povoamento.
d) Defender fortemente o investimento em materiais escolares, uniformes
completos, e transporte para todos os alunos d nossa cidade. Queremos
uma cidade onde todos sejam tratados de forma igual sem diferenças.
e) Criar o Leve leite, para os alunos da educação infantil, entendendo que a
subnutrição deve ser combatida os primeiros anos de vida das crianças.
f) Buscar a análise jurídica do plano de carreira dos profissionais de
educação, para estender melhores salários bem como criar o plano
municipal de valorização do educador.
g) Na educação ESPECIAL – como referência o ARCO IRIS – hoje só
possuímos duas unidades em nosso município, a Central e a do bairro do
Jardim Jacira – vou defender mais investimento e a ampliação de pelo
menos mais 5 (cinco) unidades em nossa cidade, criando o Projeto de
Lei que cria o fundo municipal integrado de apoio a criança com
deficiência, buscando uma integração Secretaria Municipal de Educação,
Saúde e Promoção Social e parceria privada para trazer também APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) para absorver nossos
cidadãos especiais com mais de 25 anos e que precisam de longa
permanência em seus tratamentos e cuidados.

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

a) Defender a necessidade de mais uma empresa de transporte popular
coletivo para o nosso município a fim de quebrar a impressão de
monopólio das mais de 30 linhas operadas por uma única empresa a
mais de 30 anos, que a atualmente se releva nos debates no seio da
população desta cidade como de má condições.

b) Resgatar os mais de 700 empregos que foram extintos com a ação
irresponsável de retirar os cobradores de ônibus sem levar em conta o
impacto social que isso causou bem como a saúde dos motoristas que
hoje cumprem dupla função e o expôs ao risco eminente de vida.
c) Implementar via projeto de Lei o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e
inclusão da acessibilidade em seu conjunto de ações, para buscar
melhorar a vida de todos os Itapecericanos, independente de sua
condição ou limitação física momentânea ou permanente.
d) Implantar os corredores inteligentes nas principais vias e artérias de
nossa cidade, como por exemplo: a Av. XV de Novembro, Eduardo
Roberto.
e) Defender por projeto de lei, a implantação dos terminais de ônibus do
Parque Paraíso, Jardim Jacira e do Valo Velho.
f) Buscar junto ao Município de São Paulo e Governo do Estado de São
Paulo a abertura de dois acessos pelo Rodo Anel Mario Covas, para
desafogar o trânsito e permitir que tenhamos uma outra opção que não
seja apenas a estrada de Itapecerica e a BR 116 como alternativa
limitante e formadora de gargalo.
g) Aumentar a frota de ônibus para que possa atender nossa população de
forma adequada;
h) Acompanhar e fiscalizar os procedimentos e protocolos de saúde pública
da higienização dos coletivos;
i) Acompanhar e fiscalizar os procedimentos e protocolos de segurança
dos elevadores para deficientes nos coletivos,
j) Criar por Lei os aplicativos que possam manter a população usuária do
transporte público ciente e informada 24h por dia a cerca de itinerários,
partidas e chegadas, congestionamento entre outros, para que o usuário
possa se prevenir e planejar sua viagem e alternativas de trajetos em
nossa cidade, melhorando seu dia e protegendo seu emprego, uma vez
que muitos atrasos posem ocasionar demissões de postos de trabalho;
k) Criar os pontos Integrar os modos de transportes não motorizados:
ciclovias com trajetos e pontos do sistema de transporte coletivo,
com pistas de caminhadas e com espaços para circulação de
pedestres (adaptados à acessibilidade.).
l) Implantar Programa de Redução de Acidentes, em parceria com as
áreas de educação e saúde e com apoio da iniciativa privada.
m) Criar e implantar nas vias centrais o chamado abrigo inteligente –
com o painel digital itegrado a plataforma de mobilidade com o
mapa digital de planejamento de de itinerário e trajetos para o
usuário.

SEGURANÇA

n) Defender o resgate junto a nossa GCM da metodologia de patrulhamento

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)

comunitário das áreas onde são realizadas as principais ações de cunho
social, pelo fato de que serão as mesmas áreas que possuem
indicadores de violência e de crimes patrimoniais, investindo em ações
coordenadas para garantir vetores positivos apostando na prevenção e
presença efetiva do poder de polícia em ambito municipal.
Criar por Lei a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Inteligência,
Integrada junto as Policias Militáres, Civil e Ministério Público.
Defender a implantação da Delegacia da Mulher e proteção a sua
dignidade.
Criar e implantar o sistema de vigilância e monitoramento por cameras
integrado com o comério e industria.
Criar o centro de treinamento qualificação e reabilitação para a GCM de
Itapecerica da Serra
Resgatar o agrupamento da Guarda Civil Ambiental.
Criar o Plano especial de valorização da Carreira do GCM
Reestabelecer as políticas sociais de segurança pública, impulcionadas
pelo CONSEG (Conselho Municipal de Segurança), valorizando suas
ações de participação enquanto sociedade civil.
Criar formas cooperadas de trabalho junto a outros muniucipios entre
suas guardas para previnir a aão em fronteiras e território com apoio
cooperado do trabalho de captura e averiguação.

CULTURA

a) Buscar incentivos que possam trazer para a cultura de nossa cidade
boas parcerias, assim como através de projetos buscarei junto aos
pderes estaduais, federais e iniciativa privada recursos financeiros para
alavancar nosso município na difusão de suas potencialidades culturais
que são muitas.
b) Propor Lei que crie incentivo para que o comércio e a industria local
volte a investir na cultura como promotora de cidadania atravérs do
incentivo fiscal.
c) Buscar apoiar, incentivar, fortalecer e investir em projetos de Lei que
tragam politicas públicas de cultura a partir das propotas de nossa
comunifdade local.
d) Fiscalizar e defender políticas que protejam nosso patrimonio histórico
cultural.

e) Fiscalizar e defender políticas que protejam nosso acervo artístico, sacro
e memorial histórico da cidade e de sua fundação
f) Fortalecer e dar autonomia ao Concelho Municipal de cultura como
sendo verdadeiramente uma ferramente do projeto participativo e
democratico de nossa cidade.
g) Criar ferrametas para fortalecer as políticas para resgatar nossas
tradições, peimcipalmente a caipira integrando-a com açãoes de
turismo.
h) Criar por Lei e fiscalizar recursos para que sirvam efetivamente para
promover ações de juventude e de infância em nossa cidade.

ESPORTE

a) Criar o fundo municipal de esporte, a fim de garantir a capitação e
manutenção das atividades esportivas com maior integração do setor
privafdo em ações de incentivo ao esporte em todas as suas
modalidades.
b) Resgatar os eventos esportivos que valorize nossa cidade nos cirquitos
de competições estaduais, regionais e municipais em todas as
modalidades organizadas, assim como valorizar as atividades esportivas
de atletas na categoria portadores de especialidaes.
c) Resgatar eventos municipais como os jogos da pátria ente outos.
d) Realizar a conservação e manuteção constante dos campos varzeanos,
do estádio municipal, quadras de bairros e ginásios espotivos.
e) Criação de ciclovias em cirquitos determinados e previstos dentro dos
bairros e áreas de moradias coletivas.
f) Promover o esporte amador e apoiar os fomento dos atletas
profissionais.
g) Promover e investir na formação e na capacitação permanente dos
educadores esportivos e propor plao decenal do esporte.
h) Promover e incentivar ações de politicas públicas inclusivas para
pessoas com deficiência.
i) Criar a Lei do Bolsa atleta e o fundo de apoio ao esporte municpal
infanato juvenil nas escolas municipais.

SAÚDE ANIMAL

a) Promover a reestruturação do Centro de Zoonose, invstindo assim as
medidas preventivas e de combate a doenças, e controlo de pragas e
roedores.
b) Promover e incentivar medidas públicas em parceria com a iuniciativa
privada e terceiro setor na promoção de ações de proteção de animais

em situação de abandono.
c) Defender a efetiva aplicação da Lei penal contra aqueles que utilizam de
maus tratos e abandonos com os animais independente de de genero e
espécie.

DEFESA CIVIL

a) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.608/2012, que institui
a Politica nacional de Proteção e Defesa Civil, valorizar, equipar e criar
um plano de valorização municial por Lei, adequado a estes
profissionais, priorizando sempre os concursos poúblicos para o
ingresso na carreira.
b) Criar e lelaborar junto a Defesa Civil, Corpo de Bombeirtos ,
departamento de transito e Guarda Civil, o desenvolvimento de um
centro de treinamento de Brigadas Civil de voluntários pela vida.
c) Buscar maior integração entre os Municípios do conisud para as ações
de Defesa Civil conjuntas.

AGRICULTURA FAMILIAR

a) Criar o Programa de apoio á Agroindustria e agricultura familiar, qure
visa fornecer assistencia técnica aos pequenos produtores em geral,
fortalecendo assim a geração de emprego e renda dentro de nosso
municíopio.
b) Promover a feira do produtor, e propor a criação do nosso miniceasa,
cujo objetoivo é levar ao equeno produtor regional e municipal uma
forma de escoar seus produtos, e promovendo assim uma ogistia local
que trará maior lucratividade e economia aos nossos empreendedores.

HABITAÇAO

a) Serão

realizados e atualizados levantamentos para a
regularização fundiária e implantação de empreendimentos
habitacionais de interesse social.

b) O

Plano Municipal de Habitação Social atenderá
prioritaramente as necessidades do municipuio em todas a

suas demandas e na medidas em que elas podem se
diferenciar – incerindo o mesmo no Plano Diretor da Cidade
através da ZEIS (Zonas Especiais de Interece Social)
c) Será priorizado um plano emergencial de cadstramento de

famílias em áreas de risco, para garantir melhor destinação e
moradia digna.
d) Srão

defendidas todas as parcerias com setores de
coperativismo privado e popular de habitação de interessse
social.

e) Criar o fundo Municipal de habitação, que deverá atender os

programas e projetos de habitação 100% social.
f)

Buscar formas e meios de financiamento que facilite de forma
desburocratizada e sem rigidez de consulta ao crédito para
que a população de baixa renda possa conseguir aquisição
de materiais para reformas de suas moradias.

g)

Buscar fomas de gestão de recursos governamentias e de
doações ou financiamntos privados de interesse social no
seguimento habitação para também estender programas de
revitalizaçao de vias e logradouros, praças, ilhas verdes,
ocupações, e favelas.

h) Implementar

parcerias com outras secretarias como
eduucação, cultura, esporte e promoção social para no
entornos dos novos projetos de habitação social, possa haver
creches, quadras esportivas, espaços de lazer para todas as
idades, além de espaços de cultura e integração social.

i)

Viabilizar planejamento de segurança no entorno, junto aos
orgãos integrados de segurança pública – prioritariamente
feita pela guarda civil municipal.

j)

Buscar ampliar dentro do municipo os programas do PAC
Habitação e o Minha Casa Minha Vida, que são os dois mais
importantestes a nivel nacional além das politicas do estado
de São Paulo com o programa Nossa Casa (CDHU), além de
incentivo a linhas de crédito mistas, através das iniciativas do
Cooperativismo e Consócio Habitacional e de parcerias com
a Caixa Econômica federal, Banco do Brsil e outros Bancos
Privados interessados em ser parceiros do nosso município
no que tange Politicas de Habitação de interesse social
prioritariamente. Outras formas criativas serão fomentadas e
incentivadas, como feiras de imóveis promovidas por bancos
e empresários do setor, assim com linhas diretas de crédito
ao trabalhador.

COMÉRCIO E INDUSTRIA X EMPREGO E RENDA

a) Desenvolver políticas que crie uma aproximação com as câmaras de
comércio e industria, associações comerciais municipais entre outros
orgãos para promover o fomento doi nosso banco de empregos e de
iniciativas empreendedoras.
b) Criar mecanismos de desburocratização dos orgão municipais
responsaveis pela emissão de alvarás de funcionamento.
c) Realização de mutirões do MEI para regularização junto ao
Município; mudança do Banco do Povo para o Poupatempo,
para facilitar o acesso ao microcrédito por micros e pequenos
empresários que estão empreendendo seu próprio negócio.
d) Ampliar os cursos de qualificação e capacitação profissional
para promover oportunidades aos jovens e trabalhadores em
busca de colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
e) Ampliar e desenvolver novas metodologias a fim de direcionar o PAT
(Posto de atendimento ao trabalhador) para novas parcerias com os
setores empregatícios, a fim de garantir novas opurtunidades aos
nossos jovens e adultos.

TURISMO

a) Articular uma rede intermunicipal e interestadual para promover e
divulgar as potencialidades do turismo de Itapecerica da Serra, Através
de uma Lei municipal de incentivo ao Turismo de Cirquito Típico de
Tradições e de cultura Caipira e Religiosa.
b) Viabilizar uma Lei que permita a liberação de alvaras para que
propriedades como sítios e chacaras que hoje estão abandonadas
possam ser adptadas em pousadas ecologicas em parceria com o setor
privado empreendedor, proprietários e PMIS através de secretarias de
meio ambiente, cultura e turismo.
c) Resgatar as características típicas de nossa festa do peão, permitindo
uma maior interação entre realização e propóisito cultural turistico local.
d) Elaborar projeto de Lei que viabilize a regularização das feiras de arte e
artesanato e pontos turisticos de nosa cidade, principalmente em festas
e eventos do calendário cultural.
e) Promover o turismo ecológico.

f) Promover Lei de incentivo as atividades que pssasm atrair o olhar do
turista para nossa cidade, gerando enprego e renda para o comerciate
local.
g) E em linhas gerais promover e incentivar assim como investir nos
seguimentos das atividades como: Turismo Ecologico; Turismo
Gastronômco; Turismo religioso e cultural; Turismo de cultura típica
caipira e em geral, como festas juninas, julinas entre outras como as
festas típicas dos migrantes norte e nordestinos e imigrantes naturais da
região como por ex. os japoneses, alemães e Italianos.

GESTÃO

a) Defender a reforma administrativa, implicando na redução do

número de secretarias e Departamentos, bem como na
redução de cargos em comissão.

b) Defender por Lei um Plano Diretor, que coloque em pauta todas

as medidas orientadas pelo orçamento participativo e de acordo
com as Diretrizez de Desenvolvimento Socio econômocas
estabelecidas como fundamentais para o crescimento sustentável
do município de Itapecerica da Serra.

c) Defeder por Lei o Plano Plurianual do município definindo suas

Diretrizes e Metas para o Municipio de Itapecerica da Serra.

d) Resgatar e regulamentar por Lei, como uma das ferramentas

principais de Gestão de Recursos o Orçamento Participativo
para melhor distribuição de renda e mlhorar a forma democrática e
transparente pela qual o Orçamento municipal tem sido aplicado
dentro do municipio, criando a possibilidade de nossa população
participar diretamente das decisões de interesse público de nossa
cidade.

