PLANO DE GOVERNO PARA 2021/2024

-

AÇÃO SOCIAL:
1- Implantação e criação do Clube Social do Idos: A proposta é criar um
espaço mais amplo e especifico para os idosos atendidos pelo CPCI, onde terão
área ampla para passarem o dia e realizar atividades físicas, artísticas e
intelectuais.
2- Implantação e reativação de programas de renda solidária: A proposta é
fortalecer os programas municipais e com parcerias do governo de estado, para
economia criativa e renda solidária, tendo em, vista que o município possui
maquinário de corte e costura, para cursos de moda fomentado pelo programa
Lu Alckmin, implantação da padaria solidária, programa de curso de construção
civil, ampliação do curso de cabeleireiro.
3- Reestruturação do Banco de Alimentos: Criar programas de parcerias com
mercados locais, empresas alimentícias, hortas dos agricultores regionais, para
que desta forma o Banco de Alimentos esteja sempre bem abastecido e pronto
para atender as necessidades daqueles que baterem à sua porta. E ainda dentro
desta proposta entra a criação e implantação do PROGRAMA DE
RECICLAGEM ALIMENTAR, a proposta é aproveitar o máximo possível dos
alimentos que chegam ao banco de alimentos, com isso esse programa aplica
medidas de transformar alimentos perecíveis que não estejam em 100% de
estado bom, em outras formas de consumo, como molhos, geleias, polpas,
sucos, temperos e etc.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Assinado eletronicamente por: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - 08/10/2020 13:12:50
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100813125292500000012971342
Número do documento: 20100813125292500000012971342

Num. 13625141 - Pág. 1

. Ampliar o atendimento nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), a
partir do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e,
especialmente, do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
. Formar 
equipes de referência nos CRAS, de preferência multidisciplinares, visando o
pleno atendimento à população que requer o serviço socioassistencial.
. Fortalecer a atuação dos CRAS na articulação intersetorial das políticas sociais.
. Avaliar a necessidade de implementação de novos Centros de Referência de
Assistência Social, onde são identificadas situações de vulnerabilidade social e não há
cobertura dos serviços.
. Implementar conselhos gestores nos CRAS, com autonomia dos profissionais, para
planejar o atendimento local e a articulação com outras políticas sociais e a
comunidade.
. Implementar uma política sistemática de combate à pobreza, integrada com as
demais políticas públicas, por meio do acompanhamento de famílias e indivíduos.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
. Fortalecer a prestação dos serviços do CREAS, a partir do serviço de Proteção e
Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), elaborando Protocolos de
Atendimento, para as situações que requerem articulação integrada de políticas sociais
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e do sistema de garantia de direitos (protocolos de combate à violência contra mulher,
de atendimento às crianças e adolescentes, aos idosos e às pessoas com deficiência).
. Formar equipes de referência nos Centros de Referência Especializadas de
Assistência Social (CREAS), visando o pleno atendimento da população que requer
esse serviço socioassistencial.
. Revitalizar e humanizar os serviços de atendimento à população em situação de rua,
buscando ações de prevenção da violência e de conflitos.
. Reorganizar a metodologia de atendimento à população em situação de rua no
município, por meio dos serviços do Centro Pop e da Casa Transitória, qualificando o
trabalho social desenvolvido nessas unidades, em parceria com outras políticas
públicas (saúde, trabalho, educação e assistência social), visando a criação de uma
rede de proteção que possibilite o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários
e a saída da situação de rua.
. Reestruturar e aprimorar a metodologia de atendimentos dos Serviços de
Acolhimento Institucional (abrigo do município), em conformidade com as orientações
do Plano de Reordenamento.
. Humanizar o abrigo, por meio de projetos pedagógicos e culturais, articulados às
demais políticas públicas, visando promover a autonomia e o desenvolvimento dos
indivíduos e famílias.

GESTÃO DA POLÍTICA
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. Fortalecer, numa perspectiva intersetorial e integrada, os espaços de participação
social - Conselho Municipal de Assistência Social e Conferências municipais e
regionais.
. Implementar a Vigilância Socioassistencial no município, com o objetivo de mapear
as situações de vulnerabilidade e de violação de direitos, além de orientar a ação
integrada de políticas públicas, tendo como referência as informações do Cadastro
Único para Programas Sociais e os dados fornecidos pelas unidades de atendimento
(CRAS, CREAS, Centro POP, Serviços de Acolhimento Institucional e entidades
conveniadas).
. Promover busca ativa para a inclusão das famílias e indivíduos nos serviços, bem
como nas políticas de transferência de renda, tais como Bolsa Família, Benefício de
Prestação Continuada e Renda Cidadã.
. Realizar a atualização e revisão cadastral periódica dos beneficiários dos programas
de transferência de renda.
. Garantir local de atendimento adequado, em tempo hábil, às situações que envolvem
gestão de benefícios e de programas de transferência de renda.
. Promover articulação da rede socioassistencial com as entidades que integram o
Sistema Único de Assistência Social, valorizando e fortalecendo a parceria na
prestação dos serviços.
. Estabelecer horários de funcionamento das unidades descentralizadas, a partir de
parâmetros e orientações técnicas dos serviços, de forma a não prejudicar o
atendimento ao público.
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. Promover a melhoria de condições de trabalho e iniciativas de valorização dos
profissionais do Sistema Único de Assistência Social, tais como investimentos na
capacitação e formação permanente, constituição da Mesa de Negociação, incentivo e
apoio à constituição do Fórum de Trabalhadores do SUAS.
Fornecer assessoria às instituições e entidades sociais para a elaboração de projetos
de captação e uso de recursos públicos.
. Propor, por meio dos consórcios regionais, a ampliação do financiamento estadual
com o objetivo de promover a melhoria do atendimento, em todas as áreas da
Assistência Social e favorecer a implantação de serviços regionalizados.

-

GESTÃO DE MEIO AMBIENTE:
1- Criação do núcleo de Reciclagem: Implantação e criação de um núcleo de
reciclagem, para assim trabalhar o aproveitamento dos lixos não biodegradáveis.
2- Criação da operação cata bagulho: Promover ações na cidade onde
caminhões da prefeitura uma vez por mês, passe fazendo coleta nas ruas de
descartaveis dos munícipes, (moveis, madeira, entulho e etc..).
3- Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil: A proposta é
recolher resíduos de entulhos de construção civil, e através de um ama usina
promover a reciclagem desses resíduos transformando em novas matérias
primas.
4- Usina de tratamento de esgoto: Tendo em vista que se é cobrado taxa de
esgoto, e que o município não possui sistema de tratamento de esgoto,
devemos criar ação em parceria com a sabesp. Para a criação de uma usina de
tratamento.
5- Implantação de energia solar nas repartições públicas: Promover um
estudo da possibilidade de em vários prédios públicos se trabalhar com energia
solar.
6- Criação da Cooperativa do Mel: Criar no município uma cooperativa de
apicultura equilibrando assim o sistema ecológico do município e gerando
turismo e renda.
GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA.
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1- Revitalização e mapeamento das vias públicas:Principalmente trabalhar
em conjunto com uma empresa que faça o estudo de gestão do tráfego urbano
do município.
2- Concentração de esforços para adequação da tarifa do transporte
publico.
3- Reengenharia de tráfego em todo o município.
GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1- Implantação de postos da guarda municipal em principais bairros da
cidade.
2- Criação do centro de monitoramento: Espaço para acompanhar
monitoramento da cidade através de câmeras, espalhadas facilitando assim a
ação efetiva da guarda e da polícia militar.
3- Estrutura de segurança nos patrimônios públicos: Implantação de
alarmes, sistema de monitoramento e maior apoio aos vigias noturnos.
GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO:
1- Reestruturação do portal ecológico para que de fato se torne um ponto
turístico e de lazer para os munícipes.
2- Estruturação e conservação de parques e praças pelo município.
3- Criação de pontos de wifi gratuito pela cidade.
4- Sistema contínuo de manutenção e revitalização da iluminação pública.
GESTÃO DA HABITAÇÃO:
1- Criar programas de moradia social.
2- Garantir o acesso da população de baixa renda aos programas sociais
municipais.
3- Crias ações e parcerias de revitalização dos bairros.
GESTÃO DA CULTURA:
1- Descentralização da Cultura para pontos estratégicos da cidade: Criando
assim parcerias com os cras e escolas municipais, ampliando os pontos de
cultura.
2- Criação do Circo Escola.
3- Procurar parceria com o Governo Estadual, para a implantação de uma
FÁBRICA DE CULTURA.
4-Restauração e equiparação do Teatro Municipal e Biblioteca Central.
5- Resgate e manutenção da lei municipal de incentivo a cultura de forma a
beneficiar os artistas locais de forma correta.
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6- Criação do programa “A praça é sua…”, com ações culturais pelas
praças da cidade.
7- Apoiar as festas tradições, culturais e religiosas do município.
GESTÃO DA SAÚDE:
O Plano Municipal para área da saúde está pautado no conceito amplo de
saúde, contemplando ações intersetoriais, dialogando com os demais setores públicos,
privados e parcelas organizadas da sociedade civil, com consequentes ganhos para a
qualidade de vida da nossa população. Firmamos, assim, nosso compromisso de
fortalecer SUS, organizando o sistema de saúde municipal com qualidade, humanizado
e resolutivo; bem como manter diálogo permanente com os trabalhadores da saúde e
população.
Nossas principais propostas seguem as seguintes diretrizes:
1. Reorganização da gestão
a) reforma administrativa: organizar a secretaria da saúde com foco nas redes
de atenção à saúde;
b) Salários: readequação dos salários, tendo por base a média salarial praticada
por municípios com população e arrecadação similares ao nosso município;
c) Adicional de insalubridade: revisão da legislação atual, com concessão
baseada na exposição de riscos (físicos, químicos, biológicos);
d) Captação de recursos: captação de investimentos para aprimorar a oferta dos
serviços de saúde;
e) Educação Permanente: Implantar a Política de Educação Permanente, com
vistas a mudanças nos processos de trabalho;
f) Parcerias: Firmar parcerias com setor público e privado de ensino e pesquisa;
g) Saúde dos trabalhadores: Implantação de CIPA, SESMET e Mesa de
Negociação
h) Informatização: informatizar todas as unidades de saúde e desenvolvimento
de aplicativos para: acompanhamento de marcação de consultas especializadas, para
equipe da Saúde da Família e outros;
i) Controle: Implantar ouvidoria da saúde e reestruturar os processos de trabalho
do setor de regulação;
j) Regionalização: participar de fóruns decisórios regionais para efetivação das
pactuações de acesso a serviços regionais de saúde
l) Controle social: fortalecimento da participação popular na saúde nos
conselhos locais e municipais, seguindo as deliberações das conferências municipais
da saúde
m) Transparência: reorganizar o portal da transparência municipal, oferecendo
maior número de informações sobre a gestão, finanças etc.
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n) Estruturar um setor de compras e a gestão do Fundo Municipal da Saúde na
Secretaria da Saúde
o) Atuar junto ao Governo do Estado para a construção de um
hospital/maternidade regional de médio/grande porte no município, com gestão
estadual
2. Atenção Básica
a) Saúde da Família: reestruturação das equipes de Saúde da Família com
contratação de profissionais para cobrir 70% das famílias ao longo dos 4 anos de
governo, iniciando pelas áreas de maior vulnerabilidade;
b) Implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), com ao
menos, psiquiatra, psicólogo, educador físico, assistente social;
c) Os gerentes de unidade de saúde devem ter formação universitária na área
da saúde;
d) Implantação do acesso avançado;
e) Implantação de Práticas Integrativas em todas as Unidades Básicas de
Saúde;
f) Implantar ações de saúde voltadas para a população de rua;
g) Implantar ações de telessaúde;
h) Implantar equipe de matriciamento para saúde da mulher, da criança, do
homem, mental;
i) implantação de ações voltadas para promoção da saúde, prevenção e
acompanhamento de pessoas com doenças crônicas;
j) Implantar plano de construção e manutenção predial e de equipamentos das
unidades de saúde
l) criação de solução em informática para que o paciente tenha acesso aos seus
resultados de exames laboratoriais;
m) capacitação da rede de atenção básica para resposta a epidemias;
n) Implantação do sistema CROSS em todas as unidades básicas de saúde,
com acesso a regulação de consultas e exames de maior freqüência.
o) Implementar as ações de saúde bucal, vinculando as equipes de saúde bucal
às equipes de saúde da família;
p) Estudar viabilidade de abertura de unidades de saúde aos sábados para
oferta de vacinação, coleta de exames, coleta de papanicolaou, ações de promoção da
saúde/práticas integrativas entre outros.
3. Atenção Especializada
a) Implantação de protocolos de acesso a consultas especializadas ofertadas
pelo município, por meio de sistema informatizado;
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b) Implantar plano de construção e manutenção predial e de equipamentos das
unidades de saúde
c) aumentar a oferta de consultas e exames especializados, conforme estudo de
demanda reprimida;
d) Readequar o perfil do CRH, CAPS, AMEJ, CRM e CEO mediante estudo de
demanda;
e) Implantação de passe livre para paciente e acompanhante com consultas e
exames especializados fora do município;
f) priorizar a aquisição de equipamentos
g) Implementar as ações do SAMU, com aquisição de equipamentos, pessoal e
capacitação;
h) Avaliar desempenho da UPA e promover as readequações necessárias;
i) Criar um Centro de Atenção ao Idoso junto ao CPCI
j) Readequar a oferta de transporte sanitário, com prioridade para pacientes
oncológicos, pessoas com deficiência e de hemodiálise;
l) Implementar ações da Rede de Atenção Psicossocial
m) Ampliar ações de enfrentamento e prevenção do uso de tabaco, álcool e
outras drogas;
n) Criação de ambulatório para acompanhamento de pessoas com doenças
infectocontagiosas (IST, HIV/AIDS, tracoma etc.), com equipe composta por médicos
infectologistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais entre outros.
4. Assistência Farmacêutica
a) Promover ações que visem o uso racional de medicamentos;
b) Promover a revisão da Relação de Municipal de Medicamentos Essenciais
(REMUME);
c) Readequar o espaço físico e equipamentos da Farmácia Central, promovendo
adequada dispensação de medicamentos de alto custo;
d) promover capacitação para os dispensadores de medicamentos;
e) Implantar rígido controle de entrada, estoque e dispensação de
medicamentos em todas as unidades de saúde;
f) Readequar os espaços de dispensação de medicamentos em todas as
unidades de saúde;
g) Ter farmacêuticos responsáveis pela dispensação de medicamentos em todas
as unidades de saúde
5. Vigilância em Saúde
a) Fortalecer a equipe existente com contratação de profissionais necessários;
b) descentralizar equipes de zoonoses (dengue/arboviroses, desratização,
escorpião), criando 3 núcleos regionais
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c) descentralizar as ações de vigilância epidemiológica para as unidades básicas
de saúde, com capacitação e supervisão do núcleo central
d) criar boletim epidemiológico quinzenal, com vistas a manter os profissionais
de saúde atualizados da situação epidemiológica de cada território
e) Promover a aquisição de equipamentos e veículos para adequado
desenvolvimento das ações de vigilância em saúde
f) Fortalecer as ações do Comitê Municipal de Controle da Mortalidade Materna,
Infantil e Fetal;
g) Criar comitê multiprofissional para análise dos dados epidemiológicos, com
vistas ao enfrentamento de epidemias e endemias
h) Criar aplicativo para monitoramento dos casos de Covid-19
i) capacitar a atenção básica para o enfrentamento da pandemia de covid-19,
com envolvimento de todos os profissionais
GESTÃO DA EDUCAÇÃO:
● Estruturação da casa do professor.
● Implantação do plano de acessibilidade nas escolas de acordo com as
diretrizes básicas de forma estrutural.
● Realização de intercâmbio educacional, levando monitores, ADE,
professores, coordenadores e diretores para conhecerem outras
realidades em outras cidades e até mesmo dentro do próprio município.
● Criar programa interno de plano de carreira para os cargos de
coordenação e direção.
● Atualização da lei municipal de plano de carreira.
● Reativação do projeto mais educação utilizando as ferramentas internas
do município como esporte e cultura.
● Revisão da carga horária e remuneração dos ADE
● Preenchimento do quadro faltante de ADE.
● Auxílio social para crianças em vulnerabilidade da rede educacional
UM OLHAR DIFERENCIADO PARA O EJA DA SEGUINTE FORMA:
1- QUE OS ALUNOS TENHAM DIREITO AO LIVRO DIDÁTICO (QUE SEJA
ENVIADO PARA ESCOLA PARA ESCOLHA DO PROF);
2- QUE SEJAM INCLUÍDOS COMO OS DEMAIS ALUNOS NOS KITS
MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME;
3- QUE SEJA DISPONIBILIZADO ÔNIBUS AOS FINS DE SEMANA
(IDA/VOLTA) PARA LEVAR OS ALUNOS A PASSEIOS DE
ACORDO COM PROJETO TRABALHADO PELO PROF;
4- CONSTRUIR UM CURRÍCULO QUE DÊ
MAIS SIGNIFICADO À
APRENDIZAGEM;
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5-CRIAR UMA INFRAESTRUTURA PARA RECEBER OS FILHOS DOS
ALUNOS (CASO SEJA NECESSÁRIO);
8- QUE O AEE INCLUA E FAÇA ATENDIMENTO AO ALUNO DE INCLUSÃO
DO EJA ( CASO SEJA NECESSÁRIO);
9- QUE AS VAGAS PARA O EJA SEJAM MAIS DIVULGADAS DENTRO DO
MUNICÍPIO;
10- PALESTRAS INFORMATIVAS SOBRE : SAUDE, ALIMENTACÃO, ALTO
ESTIMA, ETC

RELAÇÃO DE PROPOSTAS DA DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO.

● Treinamento dos Professores da SELAR (SEPPAC) – Semana Esportiva de
Planejamento, Palestras, Atividades e Cursos da Secretaria de Esportes,
Lazer e Recreação de Jandira.

● Integração Mensal do corpo docente, visando à união de ideia dos
professores e discussão de temas pertinentes a sociedade. Mensalmente
temos o Projeto REMDER – Reunião Estratégica Mensal de Discussão sobre
Esporte e Recreação

● Projeto de Readequação salarial aos professores da Secretaria de Esporte.
Projeto esse já foi elaborado e apresentado para o prefeito em reunião com
secretário de Governo, esperando apenas os ajustes finais.

● Mudança de Fichas cadastrais de inscrições para as escolinhas de esporte e
oficinas e Atividades Física, visando unir o máximo de informação dos
alunos, mapeando a saúde dos praticantes de atividade física da cidade, no
intuito de melhorar sempre o quadro.

● Parcerias do Esporte com a Secretaria de Educação: Fazer com que os
profissionais de Esportes possam no contraturno das Escolar municipais,
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formar e treinar equipes esportivas de Futebol, Vôlei, Basquete e Handebol
para o interescolares de Jandira. Momento esse em que todas as escolas
irão competir estimulando o respeito, as regras e a convivência mútua.
● Buscar parceria com SESC para movimentar toda a cidade para a Prática de
Atividade Física e Saúde da Cidade de Jandira , para o dia do DESAFIO.

● Parceria da SELAR e o CCI Centro de Convivência dos Idosos– É a terceira
idade aprendendo capoeira;

● Implantar MISSÃO, Visão e Valores que a Secretaria mantém como
identidade;

● Readequação dos Ginásios Central, Brotinho e Sagrado, com objetivo de
oferecer aulas regulares de Futsal, Ginástica Aeróbica para a Comunidade
Local.

● Campo do Figueirão – reparos no Campo ao Redor do campo, bem a
colocação portão de acesso e reforma das traves.

● Reparos nas academias ao Ar livre em diferentes pontos da cidade.

● Retomada da Parceria com o projeto “Mais Educação” em diversos espaços
da Secretaria de Esporte.
● Organização de toda parte administrativa do atendimento a piscina de
Jandira.
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● Implantação de um núcleo de atividade Física para terceira idade em todas
as quadras localizadas na periferia de nossa cidade.
● Aquisição de novos materiais para as escolinhas de Basquete, Futsal,
Futebol, Vôlei, Capoeira e outras modalidades.
● Retomada da Parceria da Secretaria de Esporte com o Centro Comunitário
Irmãs Geovana, atendendo todas as crianças em situação de risco da Vila da
amizade.
● Parceria da Diretoria de Esportes com o Clubes do Corinthians, Palmeiras,
São Paulo e Santos. Para levar as crianças de Jandira para uma experiência
inesquecível de conhecer a estrutura de Clubes de grande visibilidade
nacional.
● Cuidado especial com Projeto Futebol no Figueirão, projeto que visa
proporcionar atividade física para as crianças que moram no Bairro do
Figueirão.
● Retomada dos festivais de Ginástica Artística, para reunir em nossa cidade
clubes de diferentes cidades de São Paulo, grande São Paulo e Interior do
Estado.
● Trazer para nossa cidade para o Agita Jandira;
● Renovar as Olimpíadas de Jandira;
● Ginástica Laboral para todos os trabalhadores da Prefeitura de Jandira em
cargos Administrativos.
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