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PROPOSTA DE GOVERNO - 2021 A 2024

COLIGAÇÃO: EXPERIÊNCIA PARA JANDIRA CONTINUAR AVANÇANDO
PTB - PL - PMN - PRTB - PODEMOS

PAULO BARUFI - Prefeito
ANA PAULA CORRÊA - Vice-Prefeita

INTRODUÇÃO

Depois de vários anos estagnada, a nossa administração conseguiu promover

uma grande reestruturação do município de Jandira graças a uma gestão

responsável e pautada na seriedade.

Muito foi feito, mas temos consciência que ainda há muito a ser realizado,

Jandira não pode parar e muito menos retroceder.

Nesses quatro anos foram construídas as bases para continuarmos

avançando no progresso da cidade e na melhoria da vida dos munícipes.

Não foi fácil chegar até aqui, pois, além das dificuldades inerentes a

administração de um município com diversos problemas em todas os setores,

no ano de 2020 a pandemia do COVID 19 nos obrigou a reduzir o ritmo da

construção da Nova História de Jandira, a Nova História que Jandira tanto

quer.

Para nós preservar a vida dos munícipes é prioridade número um, por isso

optamos por reduzir a velocidade das obras da cidade para cuidar da saúde

dos cidadãos jandirenses.

Nos solidarizamos com todas as famílias que perderam entes queridos nesta

pandemia e sabemos que ainda não vencemos o COVID 19, pois, assim

como o mundo todo, nós também estamos aguardando ansiosamente a
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descoberta, produção e liberação de uma vacina para a cura do COVID 19,

mas podemos dizer que no auge da pandemia, com a colaboração da maioria

dos munícipes, combatemos o bom combate prevenindo, combatendo e

controlando a doença.

Hoje, com a graça de Deus, vemos que a pandemia está regredindo, mas os

estragos sócio-econômicos já foram feitos e mesmo assim, apesar da redução

do ritmo, continuamos trabalhando para cumprirmos muitos pontos do Plano

de Governo que havíamos proposto para o quadriênio 2016-2020.

Nesses quatro anos tivemos grandes avanços em vários setores. Hoje é

possível ver a olhos nus as melhorias realizadas na cidade. Sem medir

esforços a nossa administração vem trabalhando incansavelmente por

Jandira e o resultado pode ser visto por toda a cidade. Muito já foi realizado e

muito ainda será concluído até o fim deste mandato.

-> Infra-estrutura: Durante muitos anos a cidade foi negligenciada no setor

de Infra-estrutura. Ruas com asfalto velho e cheias de buracos. Ruas mal

iluminadas. Calçadas, praças, parques, córregos sem manutenção, ginásios

mal conservados e até mesmo fechados. Hoje já é possível ver as melhorias

realizadas neste setor, onde:

* Foram finalizadas:

- Instalação de 45 pontos de ônibus novos pela cidade;

- instalação de mais de mil luminárias de Led em diversas vias da cidade;

- recapeamento de cerca de 70 ruas em diversos bairros da cidade, onde

foram utilizados mais de 15 mil toneladas de massa asfáltica;

- revitalização de diversas calçadas;

- revitalização do Terminal Fátima;

- revitalização do Boulevard da Via Expressa;

- revitalização da Praça Central de Eventos, onde foram instalados brinquedos

para as crianças, foram construidas pistas de caminhada, foi reformada e

coberta a quadra de futebol, dentre outras melhorias do espaço;

- construção da Pista de Skate respeitando as sugestões dos esportistas;
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- revitalização da Praça da Bica do Jardim Gabriela;

- construção e revitalização de diversas escadas hidráulicas localizadas em

diversos bairros da cidade;

- construção e revitalização de diversas escadarias;

- construção de muros de contenção;

- projeto e construção da passarela com a ciclofaixa do Jardim Santo Antonio,

uma reivindicação muito antiga dos moradores dos arredores daquele local;

- projeto para a canalização de córregos.

* Estão em andamento:

- estão sendo instalados pergolados em diversas áreas livres da cidade;

- está sendo executada a revitalização do Parque Ecológico, onde estão

sendo instalados diversos quiosque para o lazer dos munícipes de Jandira;

- continuam sendo executadas as demais fases de iluminação de LED pelas

demais ruas e avenidas da cidade.

-> Cultura e Esportes: Na cultura e esportes foram priorizadas obras e

serviços que promovessem a melhoria da qualidade de vida dos jandirenses,

tanto físicamente como emocionalmente, através do esporte, lazer e cultura,

onde:

* Foram finalizadas:

- Área de Lazer do Tablado (Área de Lazer do Trabalhador) que hoje possui

uma série de equipamentos a disposição da população para a prática de

esportes e lazer. Hoje este complexo conta com Campo de Futebol com

gramado sintético, Pista de Atletismo, Espaço para Judô, Espaço para

Gisnática, Ginásio Poliesportivo, Piscina Semi-olímpica, piscina integrada,

ambas aquecidas, novo vestiário;

- neste local também foi revitalizado o espaço da criança;

- foi instalada a academia ao ar livre onde foram colocados diversos

equipamentos de ginástica.

-> Administração, Desenvolvimento Social, Segurança: Nessas áreas

foram realizadas obras, ações e aquisições de equipamentos visando a
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redução das despesas com alugueis, promover a segurança social e a

segurança patrimonial do município e dos munícipes, onde:

* Foram finalizadas:

- foi concluída a construção do novo velório municipal com o intuito de

promover mais conforto e respeito para os munícipes no momento da dor da

perda de um ente querido;

- foi reformado e ampliado o local para instalação do Restaurante O Bom

Prato, que graças a parceria desta administração com o Governo Estadual,

atende todos os dias os munícipes de jandira fornecendo café da manhã ao

preço de cinquenta centavos e almoço ao preço de um real e durante a

pandemia também está fornecendo jantar, para garantir que as pessoas em

vulnerabilidade social e econômica tenham acesso as três refeições diárias;

- foi reformado e ampliado o CRAS Figueirão;

- foi reformada a cobertura da GCM;

- aquisição de DRONE e GPS para a regularização fundiária de núcleos

irregulares;

- foram entregues diversas matrículas de imóveis regularizados;

- após 14 anos, firmamos o contrato com a Sabesp;

- georreferenciamento;

- plano de mobilidade;

- plano de saneamento;

- plano diretor.

Foram feitas compras de veículos para renovação da frota da administração,

Desenvolvimento Social, GCM, Defesa Civil. Foram comprados armamentos e

coletes para a GCM. Foram comprados equipamentos para a Defesa Civil.

* Estão em andamento:

- Projeto e construção do moderno Centro Administrativo (Paço Municipal),

com uma área de 6.500 metros quadrados de construção, onde foi priorizado

o conceito de sustentabilidade, com o aproveitamento da luz solar, captação

de energia solar, captação de água para reuso, sistema tecnológico moderno.

O projeto de construção deste Centro Administrativo foi elaborado pensando
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em dar aos servidores públicos municipais condições dignas de trabalho e

atender os munícipes com mais conforto. Há cerca de 30 anos a cidade está

na expectativa da construção de um Paço Municipal próprio e agora esta

espera está terminando, pois acreditamos que até o fim deste mandato as

instalações estarão prontas para abrigar a administração municipal;

- instalação de totens de identificação dos prédios e áreas públicas

municipais;

-> Educação: A educação municipal de Jandira vem colhendo os frutos de

uma administração séria e comprometida na melhoria dos espaços físicos,

aquisição de equipamentos, formação continuada dos servidores, oferecendo

merenda de qualidade para os alunos, entregando material escolar e

fornecendo os uniformes para todos os alunos da rede municipal. É com

grande satisfação que vimos todos os esforços e empenho desta

administração na educação serem refletidos nos números do IDEB, onde os

índices vêm aumentando gradativamente e Jandira supera as expectativas e

ultrapassa as metas esperadas e atinge as médias 6.0 no ano de 2017 e 6.2

no ano de 2019. O que prova que estamos no caminho certo e o futuro da

educação municipal de Jandira é muito promissor.

* Foram finalizadas:

- reforma e ampliação de 9 cozinhas das escolas;

- reforma e ampliação da emeb Comecinho de Vida;

- reforma e ampliação da escola Hélio Moreira;

- reforma e ampliação da escola Satiro Alves;

- reforma e ampliação da escola Primeiros Passos;

- construção da quadra da escola Marcelo Farias;

- ampliação da UAB;

- construção da escola Mundo Mágico, em parceria com o Governo Estadual.

Importante: todas as escolas e creches reformadas, ampliadas e construídas

foram mobiliadas com móveis, brinquedos e material pedagógico de melhor

qualidade para garantir a segurança das crianças e a durabilidade dos

materiais.
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Foram comprados veículos e ônibus escolares para renovação da frota da

educação.

No período da pandemia, todos os meses os alunos recebem o kit merenda

para garantir que as crianças continuarão tendo acesso a alimentação de

qualidade mesmo estando estudando a distância.

* Estão em andamento:

- construção EMEB Imirim, Jardim Nossa Senhora de Fátima;

- construção da EMEB Dimas Jordão, Vila Ercilia;

- Construção da EMEB Aquarela, Jardim Gabriela.

-> Saúde: Apesar do grande investimento feito, a saúde ainda continua sendo
um dos maiores problemas da cidade, mas acreditamos que com sabedoria,

persistência e gestão conseguiremos melhorar e ampliar os serviços de saúde

para a municipalidade.

Neste período muito se investiu na saúde do município com as aquisições de

aparelhos, serviços e mão de obra para suprir a UPA, como por exemplo o

Raio X. Também foi equipado o Centro de Especialidades Odontológicas.

Foram comprados veículos e ambulâncias para a renovação da frota além da

lista abaixo.

* Foram finalizadas:

- Conclusão da Construção da UPA, que havia sido iniciada há mais de 8 anos,

período em que, devido a falta de cuidado, a construção e os materiais

instalados fora se deteriorando ao ponto de terem que ser trocados

provocando aumento no gasto para a conclusão da obra;

- reforma e readequação da Base do Samu;

- reforma e ampliação do CEO (Centro de Especialidades Odontológica),

tornando-o um dos melhores da região;

- reforma do CRH (Centro de Reabilitação Humana);

- reforma da AMEJ (Ambulatório Médico de Especialidades de Jandira);
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- reforma do CRM (Centro de Referência da Mulher);

- reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Gabriela;

- Adequação das instalações para o funcionamento do CCC (Centro de

Combate ao Coronavírus).

* Estão em andamento:

- reforma e ampliação da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Tereza.

Além de todas as ações listadas anteriormente muitas outras foram realizadas,

como por exemplo a regularização da entrega dos medicamentos na rede

municipal, o aumento no atendimento de pessoas pelo banco de alimentos, o

aumento no número de cestas básicas entregues, o aumento do número de

captação de vagas de emprego para o município, aumento real do vale

alimentação dos funcionários públicos, pagamento do quinquênio, etc.

O objetivo deste Plano de Governo é apresentar as principais propostas da

Coligação EXPERIÊNCIA PARA JANDIRA CONTINUAR AVANÇANDO para

os próximos quatro anos, 2021 a 2024.

Sabemos que depois dos estragos causados pela pandemia, o Brasil, os

Estados e os Municípios precisam aprender a conviver com o aprofundamento

da crise econômica, que está se transformando numa crise social, pois muitos

postos de trabalho foram fechados devido a falência de empresas (indústria,

comércio, prestação de serviços) e isso vai impactar pesadamente na gestão

do município nos próximos anos. Só a título de exemplo podemos citar a

necessidade de aumentar o número de vagas na rede pública de educação

municipal, pois quem pagava creche ou escola particular, devido o

desemprego, terá que colocar seus filhos na educação pública. E assim

ocorrerá com a Saúde e demais serviços públicos que precisarão ser

aumentados para atender a demanda de pessoas advindas do desemprego.

Também precisamos nos atentar para o fato que as consequências da

pandemia afetará a receita do município, pois com o fechamento de empresas

o município deixa de arrecadar e assim a prefeitura terá que fornecer serviços
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públicos para mais pessoas com menos dinheiro. Portanto, o grande desafio

para os próximos anos será encontrar soluções com pouco dinheiro. Neste

cenário de crise não nos cabe fazer promessas irreais e absurdas.

Precisamos planejar uma gestão séria, priorizando as necessidades para

poder realizar um bom governo.

Mesmo diante deste futuro incerto queremos prosseguir com este projeto

vitorioso de restauração da cidade de Jandira. Desejamos continuar

avançando no caminho da recuperação de Jandira, colocando em pratica

projetos e programas que tragam mais desenvolvimento para a cidade.

Promovendo a melhoria contínua dos serviços públicos em todas as áreas da

administração municipal.

Acreditamos que a experiência adquirida no decorrer destes 4 anos de

governo nos dá a idéia de tudo o que ainda precisa e pode ser feito, mas,

principalmente, esta experiência nos capacitou para realizar de forma

consciente e racional o projeto de continuar avançando na recuperação de

Jandira, respeitando os limites econômicos-financeiros, orçamentários e

legais da cidade. Essa experiência nos habilitou a planejar as propostas do

plano de governo sem fazer promessas impossíveis de realizar, com o único

objetivo de fins eleitoreiros para captação de votos, portanto, as propostas

deste plano de governo são viáveis e objetivam o avanço na reconstrução do

município de Jandira, tornando-a desenvolvida e próspera.

PROPOSTAS PARA A GESTÃO 2021 A 2024

INFRA ESTRUTURA

- será dado continuidade ao trabalho de recapeamento de diversas ruas e

avenidas no município;

- na iluminação pública continuará sendo executada a substituição de todas as

lâmpadas por LED;

- será iniciado o trabalho de canalização dos córregos;
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- continuaremos com a revitalização das calçadas avançando para os bairros

mais periféricos;

- urbanização de praças e parques.

SAÚDE

- será ampliado a frota de veículos com a aquisição de novas ambulâncias;

- melhorar e ampliar os serviços de diagnósticos e exames de crianças, jovens,

adultos e melhor idade.

SEGURANÇA

- será ampliada a frota de veículos com a aquisição de mais viaturas;

- será ampliado o serviço de monitoramento em pontos estratégicos da cidade

visando garantir maior segurança.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- será ampliada a disponibilização de cursos profissionalizantes;

- aumentaremos a capacidade de atendimento do banco de alimentos;

- ampliaremos as atividades, eventos e programas para a população da

terceira idade.

EDUCAÇÃO

- continuaremos a entrega de uniformes e materiais escolares aos estudantes

da rede municipal de ensino;

- ampliaremos a frota de veículos de transporte escolar;

- Construiremos novas creches e emebs;

- informatização da rede municipal de educação;

- continuaremos oferecendo a capacitação aos professores da rede municipal

visando o aprimoramento continuado destes profissionais.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

- continuaremos o apoio aos microempreendedores por meio de atividades

educacionais em parceria com o SEBRAE;

- continuaremos através do banco do povo ofertando o financiamento

necessário para o microempreendor;

- continuaremos o trabalho de captação de vagas, através da casa do

trabalhador, para melhor atendermos e inserirmos os munícipes no mercado

de trabalho.

ESPORTES

- criação de cursos esportivos para integração nos bairros;

- estimular a realização de campeonatos de diversas modalidades;

- contratação de novos profissionais (professores) para a orientação das

práticas esportivas.

CULTURA

- ampliação da aplicação dos recursos provenientes do fundo de cultura, com

a criação de oficinas permanentes de teatro, balé e canto;

- busca através da lei de patrocínio de investimentos privados para projetos

culturais;

- ampliação de atividades culturais, com fomento de festivais de MPB, teatro,

saraus de poesias, concursos de desenhos dentre outras, ocupando os

espaços da praça de eventos, teatro municipal, espaço biguá, casa da cultura

e tablado;

- parceria com a secretaria de educação e fundo social de solidariedade;

- construção do plano municipal de cultura.

ADMINISTRAÇÃO

- informatização e modernização do Novo Paço Municipal ;
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- fundamental ressaltar que a consolidação das estruturas facilita a definição

do nosso sistema de quadros e valorização dos funcionários.

MEIO AMBIENTE

- continuaremos o programa de limpeza e manutenção dos córregos;

- ampliar os serviços de paisagismo e atividades ambientais no parque

ecológico;

- estabelecer e fazer cumprir, pelos órgãos responsáveis, o reflorestamento

de áreas degradas;

- implantação de eco-pontos e coleta seletiva.

OBRAS

- ampliaremos a frota de veículos da secretaria para melhor desempenho das

atividades de zeladoria da cidade;

- aquisição de uniformes, materiais e equipamentos para a proteção dos

funcionários.

HABITAÇÃO

- continuar com o programa de regularização fundiária dos imóveis;

- estabelecer ações e parcerias para a revitalização dos bairros;

- buscar parceria com o governo federal para implantar no Município o

Programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida).


