PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – JANDIRA SP

PROPOSTA DE GOVERNO
ALCIDES PEDRO SIQUEIRA FILHO – PREFEITO
TIAGO HENRIQUE GARCIA- VICE PREFEITO

A proposta surge para atender e servir ao protagonista principal da Cidade de
Jandira o Cidadão.
O primeiro passo para produzir esse plano foi definir os propósitos e diretrizes que
sustentam nossas propostas, independente do tema, e que nos guiarão durante todo o
governo:

UMA CIDADE SAÚDAVEL

. A prefeitura a serviço da Cidade e do Cidadão;

- SAÚDE E SANEAMENTO
- Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública,
assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à
expectativa da população.
- Atender à demanda gerada no município, dentro dos princípios do município, com
atenção integral à saúde.
- Estabelecer prioridade para investimentos dirigidos à promoção da saúde e à
proteção específica da população.
- Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde
dos bairros da cidade.
- Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária,
a partir de constatação das necessidades levantadas e realizar ações preventivas e
curativas.
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- Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança e do
adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas com
deficiência, DST/AIDS e de saúde mental.
- Investir em capacitação e qualificação dos profissionais de saúde e buscar
melhorias salarias.
- Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor Idade para promover
orientação e prática de atividades físicas no âmbito das UBSs, como caminhadas,
recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertensos, entre outros UMA
CIDADE DO CONHECIMENTO.
- É importante destacar que a saúde pública também está intimamente ligada ao
saneamento básico. Faremos parceria Público Privada do saneamento. Para que as
doenças infecciosas e contagiosas sejam evitadas e não aconteçam por falta de
saneamento.

EDUCAÇÃO
- Valorização do professor e a melhoria e profissionalização da gestão;
- Focar no processo de aprendizagem;
- Dotar as escolas de estruturas de governança, permitindo maior empoderamento
para diretores, professores e pais;
- Implantar centros de excelência para a formação profissional de jovens, em
parceria com instituições estaduais e federais;
- Atender a totalidade da demanda por vagas na pré-escola, no ensino básico e
fundamental;
- Adequar a infraestrutura física e tecnológica das escolas para enfrentar o desafio
da qualidade e da educação integral;
- Preparar a escola para agir de forma preventiva em relação ao consumo de drogas
e a violência.
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- Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o
desenvolvimento de valores éticos.

- Reorganizar as orientações para a construção do Plano Político Pedagógico, de
modo que ele contemple as necessidades, especificidades e decisões das escolas.
- Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de forma a
garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição.
- Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, juntamente com a
formação permanente e a valorização dos educadores, a reorientação curricular e os
métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do processo educacional.
- Universalizar o acesso a creches, através da construção de creches, nos bairros
com maior déficit de vagas.
- Implantar Centros Integrados de Educação e Lazer como espaços de convivência e
desenvolvimento de programas educativos, socioculturais e de lazer, utilizando
espaços públicos, praças e outros logradouros públicos ociosos.
- Implantar gradualmente a escolas de tempo integral em ênfase nos conceitos de
cidadania, democracia, sustentabilidade e responsabilidade social.
- Fortalecer a política de entrega dos uniformes e materiais escolares, assegurando
sua qualidade e prazos de entrega.
- Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal.
- Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de
segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e
outras.
- Enfrentar os fatores de evasão escolar e repetência especialmente dos alunos
jovens e adultos. Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em andamento:
Bibliotecas- Interativas, Laboratórios de Informática.
- Elaborar e implementar um plano de manutenção para os equipamentos da rede de
educação, pensando num espaço que respeite as necessidades do brincar, de
fantasiar e produzir conhecimento e pesquisa.

INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS
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- Implementar técnicas de planejamento do crescimento urbano;

- Evitar a dispersão urbana: espacial, demográfica e econômica;
- Reverter a lógica de remoção territorial de grupos menos favorecidos;
- Instituir uma política pública para o uso intensivo das calçadas e das praças
públicos;
- Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo
RECALCULO da tarifa de ônibus;
- Aprimorar os serviços de táxi, de transporte escolares e de fretamento;
- Modernizar e intensificar os serviços de manutenção e implantar sinalização;
- Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito voltado para crianças
em idade escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores e passageiros;
- Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no entorno das
escolas;
- Utilizar técnicas e tecnologias de ponta para monitorar e melhorar a mobilidade
Urbana.

HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE e BEM-ESTAR ANIMAL

-Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de
financiamento e ações de parceria;
- Elaborar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano, que deverá definir ações de curto, médio e longo prazo, por meio da
participação cidadã;
-Criar as condições para que o Município possa aderir de forma plena ao Sistema
Nacional de Habitação;
- Rever, implementar e fortalecer os instrumentos de controle urbano para organizar
as atividades produtivas e os serviços públicos;
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- Recuperação urbana e social das populações em situação atenção e das aéreas em
processo de degradação;
- Repensar o planejamento urbano de forma inovadora, criativa e sustentável;
- Enfrentar o déficit habitacional com inteligência e responsabilidade compartilhada;
- Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição correta do
lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização, reaproveitamento.
- Ampliar a coleta seletiva do lixo na cidade, vilas e bairros para reciclar, reutilizar e
reaproveitar os materiais.
- implantar e Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente.
- Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em conformidade e integrado
ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e ao sistema estadual.
- Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo respostas
mais rápidas ao empreendedor. MEIO AMBIENTE
- Implantar Políticas públicas locais para a construção de uma consciência ecológica
e ambiental.
-Estímulo a criação de redes sociais e governamentais para que as boas práticas de
proteção ambiental, social e de geração de emprego e renda se estenda.
- Criação do Programa RESPIRA JANDIRA. Criação de programas que estimulem
práticas industriais e comerciais que expressem práticas e estímulos à proteção do
meio ambiente.
- Programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas escolas.
- Criação de grandes eventos na cidade que marquem datas comemorativas relativas
à defesa do meio ambiente e da vida como um todo.
- Investir no controle populacional por meio de castração de animais de rua e de
animais com tutores residentes em áreas de vulnerabilidade social, viabilizando o
acesso de tal método com unidades móveis,

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – JANDIRA SP

- Integrar a rede de proteção formada por organizações não governamentais,
protetores independentes, com vistas a utilização das ferramentas de comunicação
da Prefeitura para divulgação de animais para adoção;
-

Intensificar a fiscalização de denúncias de maus-tratos e tráfico de animais de
forma integrada com os órgãos estaduais e demais entidades vinculadas aos direitos
dos animais.
POLITICA URBANA
- Implantação do Plano Diretor, buscando compatibilizar a ocupação do solo urbano
com diretizes que assegurem o desenvolvimento sustentável.
- Implantar parques e praças nos bairros, dotando-os de segurança e
descentralizando as práticas de cultura, esporte e lazer promovidas pela Prefeitura.
- Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua
adequada conservação.
- Melhorar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios públicos.
- Expansão e melhoria da iluminação pública

ASSITÊNCIA SOCIAL
- Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência de renda federal,
estadual e municipal para ampliar o atendimento às pessoas em situação de
vulnerabilidade;
- Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da Assistência Social
eficiente;
- Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família, a comunidade
e a igreja como parceira na construção de uma sociedade de moral e de valores
civis;
- Realizar prioritariamente ações da Assistência Social aos beneficiários dos
programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias;
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- Ampliar e modernizar as redes e Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS), para atender a demanda do Município nas regiões de maior vulnerabilidade
Social;
-Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco (CRPSR);

CRIANÇA E ADOLESCENTE
- Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação,
Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à
família,
-Promover articulações com o governo federal e o estadual para aplicação de
recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao
adolescente e às suas famílias,
- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as
formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração
sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente.
- Privilegiar atividades sócios-educativas em meio aberto para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à
permanência e ao sucesso na escola;
- Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos municipal de
atendimento protetor à criança e ao adolescente vítima de violência e ao adolescente
em conflito com a lei, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
APOIO AS MULHERES
- Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres
vítimas de violência;
- Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação
de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência contra as
mulheres;
- Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços de
atendimento às vítimas;
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- Desenvolver programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida
das mulheres que sofreram violência doméstica.

TERCEIRA IDADE
- Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com
ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico
aos que estão em situação de vulnerabilidade,
- Implantar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior
concentração de pessoas idosas.
- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às
suas necessidades e direitos.

CULTURA, ESPORTE E LAZER
- Criar o Programa Rede Cultural, destinado a incentivar e subsidiar a permanência
de grupos culturais de reconhecida importância para identidade cultural do
município.
- Criar o Programa Municipal de Fomento às Artes, para apoiar iniciativas nas
linguagens teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e das culturas populares
tradicionais e contemporâneas.
- Promover visitas dos alunos da rede municipal ao teatro da cidade e realizar
oficinas teatrais e culturais “abertos e gratuitos”.
- Promover exposição do acervo de obras da Prefeitura em mostras fixas e
itinerantes nos diversos equipamentos públicos.
- Manutenção, revitalização e implantação de novas áreas de lazer, atendendo aos
locais carentes.
- Preparação de músicos, cantores no âmbito do município.
- Implantar das ruas de lazer com gincanas, campeonatos esportivos, premiação e
orientações sobre saúde.
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- Fortalecer parcerias com outras instituições para estimular projetos e ações
voltadas à cultura inclusiva;

- Desenvolver, em parceria com as ações de turismo, uma agenda de eventos com
comunicação ativa e incentivo aos investidores;
- Fomentar a contratualização de atividades culturais, seja em equipamentos
públicos ou privados, ampliando e qualificando o acesso à cultura para toda a
sociedade.

FINANÇAS , GESTÃO E GOVERNANÇA

A gestão municipal precisa sim ter propostas inteligentes e inovadoras, que possam
ser feitas em parceria com os cidadãos e com a iniciativa privada, mas especialmente
que a forma de implementar seja harmoniosa e transparente, em respeito a todos e ao
recurso público.
É fundamental que tenhamos disciplina e perseverança, que a sociedade possa
acompanhar e contribuir com a melhoria da cidade e que as ações sejam rápidas,
exequíveis e tragam resultado, sempre tendo como norte o bem comum e o interesse
público.
Nossas propostas:
- Desdobrar a estratégia de governo em projetos com começo, meio e fim,
estabelecendo a governança disciplinada de planejamento e controle desses projetos
e sua estratégia e dando transparência total para a sociedade, dos problemas, dos
entraves e das conquistas;
- Elaborar uma peça orçamentária realista em parceria com a Câmara de Vereadores,
tendo como centro da discussão os benefícios à sociedade;
- Estruturar uma área de captação de recursos de financiamento que tenha
compromisso e objetivo em desenvolver projetos técnicos de excelência em parceria
com a iniciativa privada.
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- Iniciar o desenvolvimento e implementação de um plano de carreira para toda
Prefeitura, reduzindo as discrepâncias e vinculando as gratificações ao desempenho
dos serviços prestados à sociedade, sem aumento de despesas;
- Aperfeiçoar a central de atendimento ao cidadão e ao empreendedor de forma
acessível, virtual e menos burocrática;

- Implantar o programa de qualidade do gasto, nos moldes da Controladoria Geral da
União – CGU, que busque evitar o desperdício do gasto público em compras
públicas, custeio e subvenções sociais e transferências;
TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A incessante evolução das tecnologias ao redor do mundo proporcionou uma nova
forma de governos interagirem com a sociedade. O Governo Eletrônico foi
substituído pelo Governo Digital. Com o objetivo de modernizar a administração
pública, o governo digital reconstrói processos e utiliza dados disponíveis para
otimizar e transformar os serviços públicos aos olhos do cidadão, além de reduzir a
burocracia e o custo operacional da Administração Pública.
Há também a necessidade da participação mais intensa da sociedade no
conhecimento e críticas das contas e números municipais, atuando como um grande
fiscal do poder público, ajudando o gestor municipal na verificação da qualidade dos
serviços e das obras em andamento da Prefeitura Municipal.
Nunca é demais lembrar que um plano de cidade é um projeto em constante
construção e aperfeiçoamento.
Aqui se apresenta um projeto concreto para JANDIRA, com visão de mundo e
posicionamento, submetendo ao controle e à participação de todos, sujeito a críticas
e necessidade de correções, a fim de que, juntos, possamos construir uma CIDADE
que queremos e merecemos.
Participe e venha conosco nessa caminhada.

ALCIDES PEDRO SIQUEIRA FILHO.

