PROPOSTA DE GOVERNO
SOMOS + JUNDIAÍ - SP - (EDIMARCO
SILVA - 90)
Eleições 2020
Estas diretrizes para programa de governo têm, por finalidade seguir uma
obrigação legal, determinada por lei.
Vale ressaltar que este não se trata de um documento finalizado, mas um
plano de propostas que servirão de base para o debate público, para que
assim tenhamos fundamentos para implantar as que forem mais necessárias
e viáveis, tendo em vista suas prioridades, impacto socioeconômico e
recursos financeiros.
Além disso, será promovido o diálogo com todos os Jundiaienses, visando ao
desenvolvimento local e de nossa região.

Ações imediatas:
1. Envio à Câmara Municipal, projeto de lei garantindo para implementação à
proteção da Serra do Japy inclusive Convênios e Parcerias Público
Privadas;
2. Redução do número de cargos em comissão (CC) das Unidades de
Gestão, modernizando a máquina administrativa e valorizando o
funcionalismo público e o Pessoal técnico de carreira.
3. Criar Grupo Técnico de Trabalho e Planejamento -GTTP, que terá
independência para estudar a cidade, sua dinâmica, suas carências, sua
tendência e propor soluções nas áreas de planejamento urbano, saúde,
educação, segurança, transporte, trânsito, mobilidade, acessibilidade,
desenvolvimento e emprego.
4. Auditoria na Empresa DAE S/A para verificação do empenho da empresa
e evitar a saída de recursos públicos da cidade, e ter maior transparência
de sua administração.
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5. Zerar o déficit de vagas nas Creches municipais; com o (Programa mais
creches).
a. Promover um choque de gestão na saúde pública, finalizando as
obras não concluídas em governos anteriores e dando início ao
projeto do Hospital Geral de Complexidade municipal. Manter e
ampliar os convênios existentes da saúde no município;
b. Propor a construção de um hospital municipal de complexidades;
c. Implantar sistema digital de atendimento ao munícipe zerando
praticamente um dos gargalos no atendimento que são às evasões
por falta de comunicação;
d. Zerar as filas de atendimento de saúde e exames laboratoriais;
e. Zelar pela saúde da mulher, do homem, do idoso, crianças e
adolecentes.
f. Implantar o agendamento inteligente, solucionando problemas
comuns na saúde municipal, ex: longo tempo de espera para
agendamento e realização de exames, filas e aglomerações nas
unidades de saúde, gastos com pacientes de outros municípios.
Atendimento digital, com Inteligência Artificial, onde haverá maior
agilidade e mais eficiência.
g. Suprir a carência de vagas de internação hospitalar em especial de
idosos, portadores de doenças crônicas e múltiplas. Pretendemos
implementar o Poupatempo da Saúde do Idoso, com exames
complementares e serviços auxiliares específicos para essa
camada da população.
7 Revisão e melhoria do Plano de Cargos e Salários dos Servidores
Municipais em todos os níveis, uma vez que as perdas para as diversas
categorias foram grandes.
8 Rever toda a legislação referente ao uso do solo urbano/Plano Diretor.
9 Incentivar Projetos de cursos de fitoterapia innatura aos agentes
comunitários do
município, objetivando auxiliar os munícipes na
obtenção de qualidade de vida melhor com os recursos da natureza.
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Ações de curto prazo:
1. Ampliação da escola em período integral com fornecimento de um
tablet para cada aluno do Sistema Municipal de Ensino, com um projeto
pedagógico proposto pela categoria.
2. Valorizar as diversas manifestações culturais, bem como os artistas da
cidade, atualmente excluídos dos grandes eventos, como Festas da
Uva e do Morango.
3. Incentivar a prática de esportes como fator de educação, cultura, saúde,
lazer e cidadania, promover a prática esportiva de maneira massificada,
ampliação da iniciação esportiva de alta performance, com vistas a
participação em eventos nacionais e internacionais como Olimpíadas,
Jogos Pan-americanos, e demais competições regionais, nacionais e
internacionais. Tal incentivo deverá contemplar, atendimento especial
às pessoas portadoras de deficiências, de modo a se garantir a ampla
cidadania.
4. Promover um sistema viário da cidade (O sistema de ônibus de trânsito
rápido), com o desenvolvimento de um anel viário capaz de integrar as
5 regiões da cidade sem necessidade de se utilizar o sistema viário
mais central e mais comprometido com a população.
5. Estudar a circulação e estacionamento de veículos pesados de carga
pelo centro expandido da Cidade, garantindo-se dessa forma a fluidez
do transporte coletivo e de veículos leves em geral.
6. Fazer um estudo amplo sobre as necessidades de estacionamento na
região central, com a criação de áreas públicas de estacionamento,
pagas ou não.
7. Incentivar o uso do transporte público de passageiros, com priorização
de sua circulação na malha viária, redução do tempo de viagens e
espera.
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Ações de médio e longo prazo:
1) Criar a Universidade Pública Municipal de Tecnologia;
2) Continuar promovendo a capacitação e qualificação da mão obra,
fomentando dessa forma a vinda de empresas de tecnologia para a região;
3) Promover a integração do sistema viário, e a gestão do transporte coletivo
suburbano, com os municípios vizinhos;
4) Convocar o empresariado local para apoiar o Paulista Futebol Clube, por
meio de ações conjugadas visando incrementar nosso futebol profissional,
como legítimo representante de nossa cidade, na área do esporte de
competição.
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EDUCAÇÃO
Apoiar a criação de Escolas Profissionalizantes, Escolas técnicas e centros
vocacionais tecnológicos (CVT’s), visando à qualificação dos jovens para o
atendimento das demandas do mercado de trabalho.
Articular a possibilidade da implantação de um Campus Universitário no
Município, onde acolheria de imediato a FATEC DE JUNDIAÍ, em novas
instalações, mais dignas e melhor direcionada, para abrigar todos os cursos
nela oferecidos, possibilitando uma melhor integração dos alunos, com a
comunidade.
Elaborar um projeto político pedagógico das escolas existentes no município,
públicas e particulares, visão atender a todas suas reivindicações que
revertam em benefício de toda a população.
TRABALHO E RENDA
Implantar uma política municipal de trabalho, fundada nas potencialidades e
vocações econômicas de JUNDIAÍ, inclusive implementando o Conselho
Municipal do Trabalho,
com intuito de incentivar a formação profissional, como instrumento de
emancipação humana e de valorização do fator trabalho no processo
produtivo.
Incentivar a expansão de empresas que já se encontram instaladas no
município e dispor de instrumentos de acompanhamento direcionados à
superação de problemas
(gestão, capacitação, tecnologia, design entre outros) que possam
representar dificuldades para a consolidação dos projetos de geração de
emprego e renda no município.
Identificar as possibilidades existentes e estabelecer todas as condições
favoráveis ao desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais – APLs.
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ESPORTE E LAZER
Construir novos conjuntos esportivos e reformar também os existentes,
ampliando a oferta da prática de esportes a toda a população.
Promover, em parceria com a iniciativa privada, programas de incentivo ao
esporte, estimulando o exercício continuado de atividades físicas e o lazer,
na perspectiva do desenvolvimento humano, da formação integral das
pessoas e da melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade.
Aproveitar as condições naturais favoráveis para a prática esportiva no
Município, com destaque para os esportes que possibilitem um melhor
desenvolvimento formativo do praticante, não só no aspecto da saúde física
mais também da saúde mental. Exemplo, yoga, capoeira, ginástica olímpica,
entre outros.
MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E JUSTO
Dotar a Prefeitura Municipal de recursos e instrumentos legais necessários à
gestão ambiental e de uso e ocupação do solo.
Desenvolver ações de proteção e preservação dos recursos hídricos, em
geral, sobretudo aqueles voltados para abastecimento humano, irrigação e
uso industrial, definindo faixas de proteção e usos recomendáveis levandose em consideração as leis e normas vigentes relativas ao assunto.
Desenvolver uma política de uso e ocupação do solo urbano, considerando o
potencial e as restrições da Serra do Japi, com aproveitamento restrito à
exploração artesanal e práticas de cunho religioso, devidamente autorizada
e supervisionada pelas entidades de classe e o poder municipal.
Reestruturar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, fortalecendo um
projeto político pedagógico de educação ambiental contínuo e participativo.
O PROGRAMA MEU PET
Programa para dar apoio às ações e serviços voltados à defesa e saúde dos
animais domésticos, incluindo vacinação e adoção responsável.
Construir e equipar hospital veterinário, que oferecerá aos cães e gatos
serviços gratuitos como consultas veterinárias, cirurgias e exames
laboratoriais.
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SEGURANÇA PÚBLICA
Implantar uma política de promoção da justiça e de proteção ao cidadão
integrada e articulada com o Governo do Estado e com as demais políticas
públicas para o enfrentamento da criminalidade, da violência, do uso de
drogas, da prostituição infantil.
Definir um programa em parceria com o Governo do Estado para compartilhar
responsabilidades com a promoção da justiça e a proteção do cidadão dentro
de suas respectivas áreas de competência.
CULTURA
Desenvolver e ampliar o processo Cultural da cidade onde tenha maior
participação das famílias.
Incentivar a participação de todos em evento promovidos por artista da cidade
dando a oportunidade para o desenvolvimento dos artistas e geração de
empregos na área da cultural.
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Integrar com o Governo do Estado as ações dos órgãos que atuam no
sistema logístico para promover a integração logística dos transportes,
buscando parcerias de financiamentos para ampliar a estrutura logística de
transporte para interligação da sede do município aos bairros.
Articular um sistema municipal de transportes coletivos apto a se integrar ao
Sistema Metropolitano.
Recuperação de estradas vicinais e acessos, ampliando e implantando a rede
de energia nas zonas urbana e sobretudo a rural.
Fortalecer os serviços bancários, de correios, telefonia, água e esgoto, e
melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda, nas diversas
localidades do Município.
HABITAÇÃO
Construir Unidades Habitacionais Populares em ação conjunta com os
programas habitacionais estaduais e federais, considerando a redução do
déficit habitacional e a oferta de habitação mais digna e humana à população.
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EMPREENDEDORISMO
Criar agência de fomento que estimule a organização dos empreendedores
locais em Arranjos Produtivos.
Associações, Cooperativas, Condomínios de Produção, facilitando o acesso
ao crédito adequado e às tecnologias de base apropriadas.
MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA
Apoiar as micro e pequenas empresas, promovendo o fortalecimento do
setor, facilitando o acesso ao crédito e estimulando a capacitação para o
empreendedorismo.
Estimular e apoiar a prática do pool de compras conjuntas de insumos por
parte de grupos de micro, pequenas e médias empresas.
MODERNIZACÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇO
Estabelecer políticas indutoras de modernização do comércio e serviços,
implementando processos de desburocratização e capacitação.

Jundiaí, setembro de 2020.

Edimarco Ferreira da Silva
Candidato a Prefeito - PROS
Partido Republicano da Ordem Social
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