PLANO DE GOVERNO 2017 - 2020

PROJETOS REALIZÁVEIS

SAÚDE

- Transformar a área do antigo DPO, anexo a Unidade Pré-Hospitalar do Km 49
em um complexo de saúde com a construção:
* Centro Municipal de Saúde da Melhor Idade - funcionará com médicos geriatras,
profissionais de enfermagem, nutrição e assistência social. O atendimento será
de segunda a sexta, das 08 às 17h e não atenderá emergência;
* Centro Municipal de Fisioterapia - concentrará todo atendimento fisioterápico do
município (exceto os pacientes cadastrados no SAD - Serviço de Atenção
Domiciliar que recebem este tipo de atendimento em casa devido a
impossibilidade de deixar o leito), funcionando de segunda a sexta, das 08 às
17h;
* Centro Municipal de Hemodiálise - Com planejamento de funcionamento de
segunda a sexta em três turnos.

- Academias em todas as praças do município - A instalação e manutenção serão
através de recursos próprios e parcerias com a iniciativa privada, que terá como
contra partida a permissão de uso de publicidade em áreas públicas, através de
leis regulamentando;

EDUCAÇÃO
- Climatização de todas as 45 escolas do município ao final dos quatros anos de
mandato, conforme determina a Lei 573/2015 de minha autoria - Os recursos
para as obras de infra-estrutura e aparelhamento serão de parte dos 40% do

Fundeb destinado a investimentos na manutenção e desenvolvimento da
educação básica.

- Até 2020 transformar o maior número de escolas em horário integral - A meta 6
do Plano Nacional de Educação determina que até 2024 todas as escolas de
educação básica tenham turnos de 07 horas. Os recursos serão próprios e do
programa Mais Educação do Governo Federal.

-Transferência da CMAEE – Centro Municipal de Atendimento Educacional
Especializado (antiga APAE) para a área ocupado anteriormente pela Escolinha
do IZ – parceria com a UFRRJ.

CULTURA
- Cadastramento de todos os artistas do Município de Seropédica;
- Criação de lei que estabeleça subsídios municipais para os artistas
seropedicenses poderem apresentar a sua arte com estrutura necessária;
- Criação de lei que estabeleça que as empresas sediadas no Município
Seropédica e que desejem fomentar a cultura através de patrocínio tenham
desconto no ISS ou IPTU;
- Registro fotográfico e cinematográfico de todos os eventos públicos em solo
seropedicense com a intenção de montar um banco histórico do município;

TRANSPORTE
- Criação e licitação imediata de linhas municipais de ônibus ligando e fazendo a
integração dos bairros do município;
- Solicitação e cobrança ao Governo Estadual para criação e reativação de linhas
intermunicipais;

- Ampliação das ciclovias existentes e construção de novos trechos, fazendo com
que toda a parte da cidade que margeia a BR 465 (Rio São Paulo) - km 39 x São
Miguel - seja coberta por este modal;
- Regulamentação e fiscalização dos transporte alternativo - A meta é melhorar a
oferta, qualidade do serviço prestado não só para os usuários, mas também para
os profissionais da atividade;

FUNCIONALISMO
- Implementar o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários) que realmente
atenda a categoria, de acordo com os limites constitucionais;

ADMINISTRATIVO
- Construção de um Centro Administrativo Municipal - Objetivo é centralizar
Prefeitura e Secretarias em um único prédio fazendo com que, além da redução
de gastos operacionais (aluguéis, telefonia, energia e transporte), haja mais
agilidade e otimização nas ações da máquina pública - recursos serão próprios
e/ou emendas parlamentares.

TRABALHO E RENDA
- Criação de leis que obriguem as empresas (indústrias, comércio e prestação de
serviços) instaladas em Seropédica a ter em seus quadros no mínimo 70% de
cidadãos seropedicenses e moradores de Seropédica;
- Fortalecer o SINE (Sistema Nacional de Emprego), não permitindo interferência
de agentes políticos que comprometam o acesso e a legitimidade do sistema;

ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Fortalecimento dos programas existentes (federais e estaduais), estruturando a
SMASDH para um atendimento de excelência;
- Criar instrumentos legais para que 2% do orçamento seja destinado
obrigatoriamente a assistência social;
- Criar em parceria com a UFRRJ o Núcleo Integrado de Atendimento a Mulher –
NIAM;

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Projeto inovador em toda a nossa região, o orçamento participativo é um
mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos
influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, através de processos da
participação da comunidade.
Serão feitas audiências públicas com a participação dos conselhos municipais,
Aciaps, associação de moradores, SEPE, Sindicato dos Servidores Municipais de
Seropédica
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planejamento e os investimentos como obras, reajustes salariais e outras
demandas.
A meta é que a partir do mês de março as discussões e as audiências sejam
iniciadas para que em agosto o orçamento do ano seguinte esteja pronto, de
acordo com as prioridades apontadas pela sociedade civil.

