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INTRODUÇÃO:

Este Plano apresenta as principais propostas do Candidato Sargento Machado
“da cidade de Jandira tendo como missão `` RENOVAR PARA AVANÇAR``,
sendo essa missão do nosso candidato à prefeito dessa municipalidade,
composta pelo partido Rede Sustentabilidade Jandira, para a administração
municipal no período 2020-2024. O Plano ora apresentado traduz o anseio de
uma gestão realmente comprometida com a população Jandirense. Sendo o
slogan “Compromisso com a Vida e com a População``, Sargento Machado é
a Solução”. Trata-se de uma proposta de política pública, na qual se vislumbra
um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os
setores, ideias inovadoras que tem como eixo central a articulação
interinstitucional, conforme organograma anexado a este documento, e a
busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito
municipal, tanto na esfera pública como na privada, de forma que estas
instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social. Neste
período, será implantado um novo Modelo de Gestão na administração
municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos
para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de
atuação do Governo. No momento atual se observa que um dos maiores
anseios da comunidade está voltado para o setor da saúde no que diz respeito
ao âmbito estrutural hospitalar. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços
já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à
comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias
constantes do corpo deste Plano.
Outro ponto a ser elencado no Plano diz respeito à Educação, sendo esta de
suma importância para o crescimento intelectual e formativo dos munícipes
como cidadãos capazes de desenvolver sua autonomia, criticidade,
conhecedor pleno de seus direitos e deveres em sua totalidade como um
cidadão visando formar uma sociedade mais justa e digna para todos os
envolvidos. Entretanto, há que se considerar que Jandira, assiste à expansão
da Educação Básica: Ensino Infantil, Ensino Fundamental I, nas mais diversas
áreas, buscando a formação acadêmica, realidade que demanda a adoção de
estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso à alfabetização, ampliação
de conhecimentos teóricos e práticos dentro das esferas da aprendizagem
como um todo, ou seja, envolvendo esporte, lazer, cultura, tecnologias (das
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mais variadas) e preparação para o trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias
voltadas à geração de emprego para os jovens, a exemplo do estímulo à
implantação de empreendimentos industriais no município, também passa a
ser uma prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e
formação empreendedora com o intuito de criar um ambiente de
empregabilidade e oportunidades.
Sendo uma das vocações do município de Jandira, a tecnologia pela ETEC e
mais algumas poucas outras entidades, que buscam a geração de empregos,
porém sem que haja o aproveitamento desse potencial. O Plano propõe, por
essa razão, o fortalecimento da relação com instituições como o Embrapa,
SEBRAE que atuam no âmbito municipal/regional para a implantação de
pequenas empresas (individuais ou cooperativadas). Outra ação de grande
impacto da futura administração também com base na formação de parcerias
será a construção de moradias populares através do sistema de mutirão.
Vislumbra-se, nessa direção, uma articulação entre administração municipal,
que participa com a doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam
a aquisição de materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho
estará atuando em seu próprio benefício. Além de ações mencionadas,
pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma postura proativa
em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das
praças e quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e
desportivo, como os clubes de formação de novos esportistas “judô, karatê,
basquete e outras atividades poliesportivas, por exemplo. Além das parcerias
locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração pública
nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao
desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura,
saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e que se
encontram elencadas ao longo deste documento. Durante todo o mandato a
realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho,
transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima
de tudo planejamento. Esses são os princípios que deverão caracterizar uma
administração forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da
população. Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em
consonância com a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e
obedecerão ao princípio da sustentabilidade econômica e socioambiental.
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Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou
imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas,
estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da
campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração se abrirá
à participação da comunidade. O Modelo de Gestão a ser implantado, com
foco em instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de
metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e
meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de informações
preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade no curto, médio
e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento
compatível com a sua importância para a região. O Plano de Governo aqui
delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho com
participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo
do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com
envergadura e complexidade que demandarão uma administração
extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das
necessidades dos Jandirenses. O detalhamento dessa proposta e outras
contribuições que vierem a se integrar ao presente.

EDUCAÇÃO

⮚ Revisão do Plano de Carreira dos Professores;
⮚ Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das
escolas e creches;
⮚ Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o
conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar,
ensino profissionalizante, esporte e cultura.
⮚ Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se
deslocam dos bairros para a sede municipal;
⮚ Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);
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⮚ Realização de cursos de formação continuada para os professores;
⮚ Projetos de intensificação de melhoria da educação básica,
⮚ Implantar curso preparatório para o ENEM e Vestibulares;
⮚ Criação do Programa de Informática nas escolas;
⮚ Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho
voltado para jovens concludentes do ensino médio com premiação dos
alunos que mais se destacarem com bolsa para as instituições
universitárias das redes públicas e privadas;
⮚ Ampliar o número de vagas para educação infantil;
⮚ Transformar Jandira em referência nacional no ensino básico, nos
seguimentos: Infantil e Fundamental I;
⮚ Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou
superior a 6,0 para os anos iniciais do IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica);
⮚ Garantir que 100% das crianças com 07 anos de idade estejam
alfabetizadas;
⮚ Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os
alunos do ensino infantil e fundamental I até ao 5º ano;
⮚ Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores
e coordenadores educacionais;
⮚ Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo
organizar e integrar os processos educacionais em Jandira; Lançando a
EDUCAÇÃO - O futuro começa pelas crianças analisando propostas,
planejando, junto aos líderes escolares, projetos e planos de ação para
o desenvolvimento educacional;
⮚ Ouvidoria educacional;
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⮚ Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados,
como carga horária extra;
⮚ Cursos técnicos em parceria com empresas;
⮚ Cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior;
⮚ Projeto Quem planta esforço, colhe sucesso:
⮚ Núcleo escolar para crianças com necessidades especiais, interagindo
com cães e apoio da guarda municipal, além de outras atividades
personalizadas que atendam as mais diversas especialidades.
⮚ Implantar em todas as creches e escolas primárias – Libras.

SAÚDE
⮚ Médico domiciliar;
⮚ Melhorar o atendimento, com pessoas profissionais;
⮚ Especialidade, “Geriatra, Pneumologista, Cardiologista;
⮚ Acessibilidade aos cadeirantes;
⮚ Cartão de informações do quadro de saúde de cada cidadão;
⮚ Centro de triagem;
⮚ Fiscalização em todo os postos de saúde, com cuidados do remédios
com data de validade;

⮚ Materiais de insumo;
⮚ Odontologia móvel;
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⮚ Ambulatório de referência;
⮚ Serviço de leva e traz - Dride thru;
⮚ Integração com cachorros na recuperação do tratamento;
⮚ Parceria e inclusão de faculdades;
⮚ Qualificação e amor ao atendimento;
⮚ Prevenção – vacinas “H1n1, HPV e outras”;
⮚ Plano de emergência;
⮚ Centro de acolhimento aos idosos;
⮚ Criação de clínica veterinária.
SEGURANÇA

⮚ Plano de carreira;
⮚ Qualificação da modalidade – ROMU, CANIL;
⮚ Parceria com faculdades;
⮚ Sensação de segurança em locais de baixa luminosidade;
⮚ Pontos de estacionamento em cruzamentos de fluxo rápido;
⮚ Monitoramento em tempo real, com central interligado com a Policia
Militar;
⮚ Ganha tempo – Carteira de Trabalho, Detran, Central de Emprego,
Cartório, Procon e etc;
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⮚ Trabalho Social em comunidades;
⮚ Palestra em escolas e socialização de inclusão social, família nas
escolas aos finais de semanas;
⮚ Reciclagem no período de (hum) 01 ano;
⮚ Cursos profissionalizantes;
⮚ Implantação da Denutram;
⮚ Ronda escolar;
⮚ Ronda Maria da Penha;
⮚ Ronda com Cachorros;
⮚ Ronda Bancária;
⮚ Guarda mirim;
⮚ Centro de acolhimento a mulheres e crianças vítimas de violência
doméstica;
⮚ Disque denúncia a maus tratos – animais;
⮚ Defesa civil.
⮚ Vizinhança solidaria, parceria, Estado e Município.

Inclusão Social e Cidadania
⮚

⮚
⮚

A proposta da inclusão social é criar e desenvolver ações que
permitam a participação de todos da sociedade, garantindo vidas
mais dignas, independentemente de suas condições. Para alcançar
isso, existem diversos tipos de inclusões que atendem a diferentes
grupos. Veja alguns.
Inclusão social para moradores de rua;
Inclusão social de ex-presidiários;

⮚ Inclusão social pela educação;
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⮚ Inclusão social através do esporte.

Esporte
É uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço
físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente
complexas, por indivíduos, cuja participação é motivada por uma
combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos são:
⮚ Futebol,
⮚ Cricket,
⮚ Hóquei de Campo,
⮚ Tênis,
⮚ Vôlei,
⮚ Rugby,
⮚ Beisebol,
⮚ Golfe,
⮚ Basquete,
⮚ Futebol Americano.

Mobilidade Urbana e Infraestrutura
⮚ Trem com vagões para bikes;
⮚ Garrafas por passagens;
⮚ Aluguel de bike
⮚ A Constituição Federal do Brasil diz que a segurança viária compreende
determinadas atitudes que “assegurem ao cidadão o direito à
mobilidade urbana eficiente” (artigo 144, parágrafo 10, inciso I).
⮚ Essa função é atribuída a órgãos de trânsito.
⮚ O problema é que, no país, a noção de “trânsito” fica muito limitada às
práticas de organização do tráfego de veículos automotores.
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⮚ Os órgãos de trânsito se preocupam principalmente
a segurança de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres.

com

⮚ As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as
ciclovias e ciclo faixas;
⮚ A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de
mobilidade;
⮚ As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou
onerosos;
⮚ As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
⮚ Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público
coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana;
⮚ A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de
Mobilidade Urbana em prazo não superior a dez anos.

Meio Ambiente
Tenho a honra da participação da Sra. Karina da Silva Almeida - Bióloga.
⮚ Criação de canteiro de resíduo orgânico;
⮚ Cooperativa de produtos recicláveis;
⮚ Reestruturação do saneamento básico;
⮚ Revitalização de praças e plantio de árvores;
⮚ Criação de energia solar;
⮚ Preserve as árvores;
⮚ Cuide bem dos cursos de água;
⮚ Nunca compre animais silvestres sem registro;
⮚ Cuide bem do seu lixo;
⮚ Reutilize, reaproveite e recicle tudo que for possível;
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⮚ Reduza o consumo de água;
⮚ Reduza o consumo de energia elétrica;
⮚ Evite andar apenas de carro;
⮚ Compre apenas o necessário.

Habitação
❖ Aprovar o Plano Diretor;
❖ Construção de apartamentos popular, com apoio do Governo Federal e
Estadual;
❖ Canalização de rede de esgoto, nos bairros que ainda não foram implantados;
❖ Revitalizar os bairros que ainda não tem infraestrutura;
❖ Regularizar suas residências que não possuam documentos;
❖ Ponto de ônibus com sinal de wa-fi;
❖ Pró-moradia.

Cultura
❖ Utilização de praças, para eventos culturais;
❖ Desenvolver novos talentos;
❖ Cultura com envolvimento ao comercio local;
❖ Arte junto com emissora de TV;
❖ Espaço para o Rip-Rock;
❖ Biblioteca ao ar livre;
❖ Aula de violão, teclado, violino, etc;
❖ Resgatar a essência da cultura da cidade;
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❖ Feira livre de artesanato e comidas típicas;
❖ Exposição de carros antigos;
❖ Organização da melhor foto da cidade;
❖ Centro de reabilitação de pessoas moradoras da cidade;

