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ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020

INTRODUÇÃO

Esta é a proposta de Plano de Governo Municipal para a cidade de Mesquita,
apresentado pelo candidato a Prefeito Jorge Miranda. No documento em questão,
estão dispostas as propostas, categorizadas pelos seguintes temas: Saúde;
Educação; Urbanização e Meio Ambiente; Cultura; Assistência Social;
Segurança e Ordem Pública; Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
Considerando, não só o plano de atuação, mas os projetos a serem implementados
e executados no período de 2021 - 2024, sem desconsiderar os feitos já realizados
pela Gestão atual de seu mandato.

1. SAÚDE

AUMENTO PARA 100% DE COBERTURA EM REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

Atualmente, Mesquita possui 70% de cobertura em atendimento da Atenção
Básica, com as Clínicas da Família. Somado ao funcionamento das demais unidades
e obras já licitadas pela Gestão, a chapa eleitoral tem por intenção aumentar a
cobertura para 100% de atendimento. Permitindo que munícipes, de toda a cidade,
recebam os devidos cuidados em atenção básica e estratégia de saúde da família.

Segue a lista de obras já licitadas ou em andamento na cidade, até os últimos
meses de Gestão:

- Clínica da Família em Cosmorama;
- Clínica da Família em Rocha Sobrinho;
- Clínica da Família em BNH;
- Clínica da Família em Banco de Areia;
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MELHORIA E ABRANGÊNCIA EM SAÚDE ESPECIALIZADA

Voltada para atendimento de média e alta complexidade, a saúde
especializada no município será ampliada. A chapa eleitoral pretende fazer isso, com
a construção de uma nova Policlínica Municipal, localizada em Cosmorama. Além
disso, serão feitas reformas, para a ampliação da unidade já existente em Santa
Terezinha, ofertando atendimento de qualidade para toda cidade de Mesquita.

A ação serve, também, para expandir a oferta das especialidades que já são
desempenhadas na cidade e, portanto, a qualidade do serviço realizado nos centros
de atendimento. O que inclui o trabalho feito no Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), no Centro de Especialidades da Mulher, Criança e Adolescente
de Mesquita (CEMCA) - imprescindível para os serviços do Programa de Atenção
Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) – e Centro de
Especialidades de Reabilitação em Fisioterapia (CEFIR), contando com alguns outros
programas realizados no município.

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Nos últimos quatro anos, a Gestão trabalhou no cuidado com a saúde mental
do munícipe. Regularizando, por exemplo, os serviços prestados nos Centros de
Atenção Psicossocial. Atualmente, Mesquita possui 3 unidades, trabalhando no
atendimento de pessoas com dependência em Álcool e Drogas - CAPSad, em
demandas do público infantil - CAPSi, incluindo também, o CAPS III, uma unidade 24
horas, capaz de atender pacientes com transtornos mentais graves, severos e
persistentes.

O cuidado com a Saúde Mental é reconhecido no âmbito da administração
pública municipal como uma área especial em atenção, que possui uma coordenação
própria. A Reforma da Unidade Henrique Lemos e a construção da Residência
Terapêutica marcará a continuidade do cuidado com a Saúde Mental no Município.
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CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS

Depois de investir no recolhimento de animais de grande porte, visando
reduzir acidentes em nossas vias. A Gestão está atuando em favor do cadastramento
de empresas voltadas para castração de animais abandonados, cooperando para a
redução da procriação e abandono de animais de pequeno porte nos espaços
públicos.

2. EDUCAÇÃO

REFORMA, AMPLIAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE ENSINO
As unidades de ensino receberão transformações, com objetivo de trazer
mais conforto e dignidade aos alunos. Além de melhorar o ambiente de
aprendizagem, a Gestão quer trabalhar na informatização e climatização de todas as
escolas municipais e salas de aula. Também, considerando a ampliação do número
de vagas para os estudantes de Mesquita.
A intenção é levar esta ampliação e reforma as unidades Escola Municipal de
Educação Infantil Margarida da Silva Duarte e Anexo da Escola Municipal Machado
de Assis. Considerando a construção dos seguintes ambientes escolares:
- Nova Creche Municipal no Centro de Mesquita
- Nova sede para Escola Municipal Ondina Couto,
- Nova sede da Creche Municipal Cora Coralina
- Nova sede da Creche Municipal Curumim de Jacutinga
- Nova Unidade de Educação Infantil em Santa Terezinha.
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MELHORIA DO AMBIENTE ESCOLAR E MAIOR CONFORTO AOS ALUNOS
A Gestão quer trabalhar, também, na ampliação das matrículas online, assim
como a garantia na manutenção da entrega de uniformes e alimentação de qualidade
para os alunos, conforme a gestão atual realizou.
A intenção é, ainda, expandir a rota escolar com aquisição de ônibus
escolares acessíveis, com o Programa Caminho da Escola. Trazendo maior
segurança aos alunos durante o trajeto casa-escola-casa.
Isso, refletindo na integração entre os setores de Saúde e Educação, com o
programa Saúde nas Escolas.
3. INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE E
CONSERVAÇÃO

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

A Gestão se compromete a cumprir com todas as etapas pactuadas no Plano
Municipal de Saneamento Básico, que já se destaca como um dos vários feitos
realizados durante o atual mandato.

Além disso, tem intenção de dar continuidade ao projeto de arborização em
Mesquita, criando mais áreas verdes, melhoria do ar e zonas de sombra.
Desenvolvendo, também, o programa de educação ambiental, para que a população
se integre ao meio-ambiente e aprenda, por meio de ações, como pode estar auxiliar
na preservação e melhoria da cidade.

Trabalhando, ainda, na ampliação e maior independência da coleta seletiva.
Com a reforma dos galpões de coleta, possibilitando melhorias e aperfeiçoamento no
trabalho de reciclagem, o que gera novas oportunidades de desenvolvimento para o
município e consolidação do que já é realizado.
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Projeto iniciado na região reconhecida como Maria Cristina, objetivando
tomar medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, que visam regularizar o
assentamento irregular e fornecer título de posse aos seus ocupantes, garantindo o
direito social à moradia. O projeto de Regularização se estende para a região do
Cruzeiro do Sul e passa a identificar outras áreas para fins de obtenção de título e
aperfeiçoamento da cidadania dos munícipes e suas propriedades.

REVITALIZAÇÃO,

MOBILIDADE

E

CONSTRUÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS

PÚBLICOS

Seguindo o projeto de Cidade Parque, vamos continuar revitalizando as
praças da cidade, como aconteceu com a Praça Elizabeth Paixão e Edson Passos,
melhorando as áreas de lazer e possibilitando mais interação e integração social entre
os munícipes. Assim, como a construção de ciclovias, de forma a estimular o ciclismo
urbano e a prática do ciclismo esportivo, que contribui para a mobilidade do município
e está em continuidade. Reflexos de políticas que já são uma realidade no município,
como a ciclovia da Baronesa, que se estende desde o Centro/Vila Emil até
Cosmorama, e a Feliciano Sodré.

Contribuindo para as atividades em áreas ecológicas, o Parque da Chatuba já em elaboração - atua na perspectiva turística e, consequentemente, econômica.
Mas, em especial, traz a valorização devida para a cidade de Mesquita e para a região
da Chatuba e Gericinó.

PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Com o Plano de Mobilidade, já em andamento, consideramos atrelar a cidade
de Mesquita e seus fluxos de movimentações, ao que há de ponta nos projetos
urbanísticos.
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Com a identificação dos pontos de alagamento existentes na cidade, o
compromisso é de correção e saneamento destes, impedindo a retenção de veículos,
engarrafamentos, danos com infiltrações em veículos automotores e outros
provocados por alagamentos em vias públicas na cidade.

As revitalizações nas Avenidas São Paulo e Getúlio de Moura, visam
melhorar o fluxo de veículos e pedestres, com construção de ciclovia, calçadas e
jardins é mais uma proposta.

REURBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

A ideia é reurbanizar as principais vias do município, reduzindo os efeitos do
desgaste natural e garantir que as pistas tenham boa qualidade de tráfego por um
maior tempo. Por isso, vamos contemplar a cidade com o recapeamento do
pavimento de ruas não asfaltadas ou concretadas; certificando, também, a reforma e
execução de calçadas, dentro do modelo Calçada Melhor.

Além da ampliação do paisagismo, com o projeto Jardins Urbanos. E
melhoria do fluxo de veículos que passam pela Avenida Rocha Sobrinho com destino
a Dutra, para desafogar o trânsito no viaduto assim como no cruzamento.

4. CULTURA E ESPORTE

CONSTRUÇÃO DE MAIS ESPAÇOS PARA ESPORTE E LAZER

A Gestão quer trabalhar na construção e melhoria de novas quadras e
campos, em diversos pontos da cidade, visando proporcionar espaços de lazer,
atividade física e integração comunitária. O Projeto Campos e Quadras, por
exemplo, já está em andamento no Campo da Bica e pretende alcançar o Campo do
Potiguar, União e outros existentes na cidade.

MESQUITA, 2020

MELHORIAS NA VILA OLÍMPICA MUNICIPAL

A ideia é investir na construção de um novo Dojo, para incentivar a prática de
artes marciais, como Karatê, Judô e Jiu-Jitsu, possibilitando uma maior integração
social e melhoria na qualidade de vida.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Queremos trabalhar no desenvolvimento da Escola de Artes da Jacutinga,
visando a qualificação, progresso e imersão do munícipe no meio cultural e artístico.
À exemplo da Escola de Artes da Chatuba, que já está em funcionamento em
Mesquita, o que nos possibilita vislumbrar a sua aplicação em outros bairros da
cidade.

A Gestão tem intenção, também, de investir na dignidade dos servidores com
a reforma da sede da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Cumprindo,
assim, com o objetivo de ampliar e melhorar a qualidade dos cursos desempenhados
no local, investindo em entretenimento e participação das atividades culturais para os
munícipes.

INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS E URBANÍSTICAS, MELHORANDO O ACESSO
DO TURISMO NA CIDADE

Melhoria de acessibilidade e infraestrutura do Monte Horebe, de forma a
viabilizar uma melhor condição de visitação turística no local. Assim, como a
continuidade do Projeto Revitalizart, promovendo artistas locais e melhorando o
visual da cidade, tornando-a mais agradável.
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5. ASSISTÊNCIA SOCIAL

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMÁRIA

Aumento para 100% de Cobertura da atenção social primária, com a
construção do CRAS de Cosmorama. Possibilitando o acesso da população aos
serviços, benefícios e projetos de assistência social, com o objetivo de fortalecer a
convivência com a família e com a comunidade.

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIALIZADA

Construção do Centro POP, espaço especializado para atendimento à pessoa
em situação de rua, com capacidade de atender 100 pessoas por mês.

Projeto Família Acolhedora, trata-se de um acolhimento dirigido a crianças e
adolescentes afastados de suas famílias de origem por medida de proteção e
acolhidos em famílias acolhedoras previamente cadastradas.

Espaço CONVIVE II, espaço de convivência intergeracional de modo a
atender outra parcela da linha férrea de Mesquita garantindo maior participação dos
usuários dos bairros BNH, Banco de Areia, Rocha Sobrinho e Jacutinga.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E ALIMENTAÇÃO

A Gestão quer aplicar em um Restaurante Popular, com a reativação do
restaurante popular na Dinâmica para maior segurança alimentar da população, com
capacidade diária de 1000 pessoas.
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6. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

A fim de melhorar a prestação de serviço da secretaria e possibilitando um
melhor monitoramento, inteligência e serviço operacional, que proporcione maior
segurança na cidade, temos como meios a guarda municipal, a informatização e as
tecnologias para contemplar a população da melhor forma.

MELHORIA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MESQUITA (GCMM)

A intenção é investir no recompletamento e aumento do efetivo da GCMM,
para uma maior presença da Guarda no Município e permitir a criação de novos
Grupamentos, que tragam mais segurança e serviços para população.

Assim, como a aquisição de equipamentos, veículos e novos uniformes para
o quadro de funcionários. Dando maior visibilidade e conforto, com um poder de
resposta maior e mais ágil, em caso de enfrentamento aos crimes de menor potencial
ofensivo.

Além da formação de novos agentes, queremos agir na atualização e
especialização dos servidores da Guarda Civil, permitindo não só uma formação
própria e qualificada, como um constante aprimoramento do efetivo da GCMM.
CENTRO DE MONITORAMENTO E INTEGRAÇÃO

Implementando, também, a construção do Centro de Controle Operacional,
este com alta tecnologia destinada a garantir a segurança da população mesquitense.
Espaço localizado em Juscelino, com infraestrutura moderna capaz de assegurar
monitoramento do município, possibilitando a integração com diversos órgãos
estaduais e secretarias municipais. Ação que agiliza a identificação e resposta contra
crimes, irregularidades, acidentes e desastres.
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AMPLIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO E CONVÊNIOS
Avaliação, Consolidação e Ampliação do Programa Estadual de Integração na
Segurança (PROEIS), trata-se da Avaliação do PROEIS, seus reflexos e impactos na
segurança da Cidade, bem como consolidar o Programa e ampliá-lo possibilitando a
abrangência de uma maior área de atuação.

7. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Dando continuidade a projetos que já vinham sendo feitos na cidade, a ideia
é fortalecer projetos de agricultura familiar, como o projeto Hortas Urbanas.
Investindo na redução de taxas e simplificação do processo de abertura de empresas
no município.
Vamos trabalhar para atrair empresas e vincular o projeto de Balcão de
Empregos, contribuindo para o desenvolvimento econômico, geração de renda e
serviços no município.
Os serviços realizados na Sala do Empreendedor e outros projetos, que
incentivam o empreendimento na cidade, serão ampliados. Teremos, ainda, espaços
de CoWorking, visando a garantia de espaços e ambientes de trabalho para
empreendedores da cidade.
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OLHAR PARA O SERVIDOR
Todos os projetos só são possíveis com empenho e apoio de nossos servidores
efetivos, comissionados e terceirizados. Então, queremos continuar garantindo e
ampliando a condição de trabalho, com pagamento em dia, dignidade de contratação
e revisões de planos de carreira, que levem em conta a capacidade econômica
municipal são projetos fundamentais para o avanço da cidade.
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