Prefeitura Municipal de Barueri
AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA - 2019
Votação Virtual no Perídodo de 07/09/2018 até 15/09/2018
026740023E01DE4277C0A801047

Total de Participantes: 133
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Propostas - Votação Geral
Total
4. Outros

SOCIAL E GOVERNO

81

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

EDUCAÇÃO

37

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

SAÚDE

35

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz necessário ampliar e
criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior agilidade em seus deslocamentos
pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

SEGURANÇA

33

4. Outros

SAÚDE

24

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de condições de auto
sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de longa permanência.

SOCIAL E GOVERNO

22

5. Outros

EDUCAÇÃO

20

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico, em que os alunos
recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

ESPORTES E CULTURA

19

1. Construção de Nova Maternidade para o município.

SAÚDE

19

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

MEIO AMBIENTE

18

2. Construção do Crematório Municipal.

MEIO AMBIENTE

18

Página: 2 de 22

Impresso em: 19/09/2018 10:31:19

Prefeitura Municipal de Barueri
AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA - 2019
Votação Virtual no Perídodo de 07/09/2018 até 15/09/2018
026740023E01DE4277C0A801047

Total
3. Expansão do Plano de Orientação de Trafego (POT): Esta sinalização contemplará todo Município, especialmente as principais avenidas e ruas de Barueri,
objetivando distribuir os fluxos de veículos e pedestres, facilitando a todos os usuários do leito carroçável a chegada em seu destino, com orientações dos
bairros, vias, pontos turísticos, culturais, órgão de repartições públicas e hospitais.

SEGURANÇA

16

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e diferenciada
formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

ESPORTES E CULTURA

15

3. Transformação dos Ginásios Esportivos dos bairros em Centros de Convivência Esportiva .

ESPORTES E CULTURA

14

3. Equipar as salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com tecnologia assistida.

EDUCAÇÃO

14

3. Construção de mais um CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social para atender a demanda existente .

SOCIAL E GOVERNO

14

6. Modernização das bibliotecas municipais – assegurar a adequação, otimização e melhorias das bibliotecas, por meio da informatização, renovação de
acervo, reestruturação, adequação e revitalização do espaço físico; dinamizar e potencializar as atividades realizadas garantindo a transformação de tais
locais em espaços culturais de múltiplo uso.

ESPORTES E CULTURA

10

4. Plano de Arborização Urbana.

MEIO AMBIENTE

10

2. Implantação do Centro Dia, para pessoas com deficiência.

SOCIAL E GOVERNO

10

2. Expansão e Implantação da Zona Azul Digital: Objetiva democratizar o uso do espaço público, otimizando o giro de vagas aos usuários dos bolsões de
estacionamento, aumentando a rotatividade sem intermediação de terceiros. Facilitar a compra dos talões via APP e também nas máquinas (parquímetro)
instaladas em pontos estratégicos de fácil acesso as pessoas.

SEGURANÇA

10

4. Outros

SEGURANÇA

9

3. Criar um Sistema Atendimento 24 horas para Resgate Animal no Município.

MEIO AMBIENTE

9

2. Aumentar o número de ambulâncias UTIs para atendimento nas unidades de Saúde do município.

SAÚDE

7
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Total
9. Outros

ESPORTES E CULTURA

6

8. Outros

MEIO AMBIENTE

5

5. Reforma do Parque Ecológico de Barueri - Desassoreamento do Lago, Melhoria na Iluminação Pública com Células Fotovoltaicas, Fechamento do Lago e do
Estacionamento, Criar Portarias de Acesso com o intuito de melhorar a segurança do parque e a construção de concha acústica em alvenaria .

MEIO AMBIENTE

5

1. Reforma Geral dos Sepulcros do Cemitério Municipal - Para se evitar a a contaminação do solo, subsolo e a hidrologia do solo, causado pelo fluxo de fluídos
liberados pela decomposição dos corpos.

MEIO AMBIENTE

5

7. Consolidar o programa “Caravana da Família” – assegurar que este programa seja uma ferramenta de diálogo com a sociedade civil, com o objetivo de
aproximar os familiares do processo de aprendizagem dos alunos das Oficinas e Núcleo de Artes do processo de aprendizagem artístico dos alunos que
fazem parte das Oficinas e Núcleos de Arte.

ESPORTES E CULTURA

4

6. Reforma Geral do Parque Dom José - Desassoreamento do Lago, Fechamento do Lago e do Estacionamento e Melhoria na Iluminação Pública com Células
Fotovoltaicas.

MEIO AMBIENTE

4

2. Fazer a cobertura, somente na parte superior, de todas as quadras públicas esportivas.

ESPORTES E CULTURA

4

2. Construção de uma Maternal no Jardim Paulista.

EDUCAÇÃO

4

4. Construção de uma EMEF no Parque Viana.

EDUCAÇÃO

2

1. Construção de uma quadra coberta, somente na parte superior, no terreno ao lado do CIE Bairro dos Altos.

ESPORTES E CULTURA

1
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Propostas - Votação por Região
Total
EDUCAÇÃO

5. Outros

3

SAÚDE

4. Outros

6

ESPORTES E CULTURA

9. Outros

1

MEIO AMBIENTE

8. Outros

1

ESPORTES E CULTURA

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico,
em que os alunos recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

1

SEGURANÇA

4. Outros

1

MEIO AMBIENTE

3. Criar um Sistema Atendimento 24 horas para Resgate Animal no Município.

1

ALPHAVILLE

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

1

CALIFORNIA

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

1

CENTRO

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

27

ALDEIA DE BARUERI
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SAÚDE

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

13

EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

13

SEGURANÇA

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz
necessário ampliar e criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior
agilidade em seus deslocamentos pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

10

ESPORTES E CULTURA

3. Transformação dos Ginásios Esportivos dos bairros em Centros de Convivência Esportiva .

7

SAÚDE

4. Outros

6

MEIO AMBIENTE

2. Construção do Crematório Municipal.

6

SOCIAL E GOVERNO

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de
condições de auto sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de
longa permanência.

6

MEIO AMBIENTE

4. Plano de Arborização Urbana.

5

SEGURANÇA

3. Expansão do Plano de Orientação de Trafego (POT): Esta sinalização contemplará todo Município, especialmente as principais avenidas e
ruas de Barueri, objetivando distribuir os fluxos de veículos e pedestres, facilitando a todos os usuários do leito carroçável a chegada em seu
destino, com orientações dos bairros, vias, pontos turísticos, culturais, órgão de repartições públicas e hospitais.

5

EDUCAÇÃO

3. Equipar as salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com tecnologia assistida.

5

SAÚDE

1. Construção de Nova Maternidade para o município.

5
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ESPORTES E CULTURA

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico,
em que os alunos recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

4

MEIO AMBIENTE

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

4

EDUCAÇÃO

5. Outros

4

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

4

SOCIAL E GOVERNO

3. Construção de mais um CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social para atender a demanda existente .

4

SOCIAL E GOVERNO

2. Implantação do Centro Dia, para pessoas com deficiência.

4

SEGURANÇA

2. Expansão e Implantação da Zona Azul Digital: Objetiva democratizar o uso do espaço público, otimizando o giro de vagas aos usuários dos
bolsões de estacionamento, aumentando a rotatividade sem intermediação de terceiros. Facilitar a compra dos talões via APP e também nas
máquinas (parquímetro) instaladas em pontos estratégicos de fácil acesso as pessoas.

4

MEIO AMBIENTE

3. Criar um Sistema Atendimento 24 horas para Resgate Animal no Município.

2

SAÚDE

2. Aumentar o número de ambulâncias UTIs para atendimento nas unidades de Saúde do município.

2

MEIO AMBIENTE

1. Reforma Geral dos Sepulcros do Cemitério Municipal - Para se evitar a a contaminação do solo, subsolo e a hidrologia do solo, causado pelo
fluxo de fluídos liberados pela decomposição dos corpos.

2

ESPORTES E CULTURA

9. Outros

1
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ESPORTES E CULTURA

7. Consolidar o programa “Caravana da Família” – assegurar que este programa seja uma ferramenta de diálogo com a sociedade civil, com o
objetivo de aproximar os familiares do processo de aprendizagem dos alunos das Oficinas e Núcleo de Artes do processo de aprendizagem
artístico dos alunos que fazem parte das Oficinas e Núcleos de Arte .

1

MEIO AMBIENTE

6. Reforma Geral do Parque Dom José - Desassoreamento do Lago, Fechamento do Lago e do Estacionamento e Melhoria na Iluminação Pública
com Células Fotovoltaicas.

1

ESPORTES E CULTURA

6. Modernização das bibliotecas municipais – assegurar a adequação, otimização e melhorias das bibliotecas, por meio da informatização,
renovação de acervo, reestruturação, adequação e revitalização do espaço físico; dinamizar e potencializar as atividades realizadas
garantindo a transformação de tais locais em espaços culturais de múltiplo uso.

1

MEIO AMBIENTE

5. Reforma do Parque Ecológico de Barueri - Desassoreamento do Lago, Melhoria na Iluminação Pública com Células Fotovoltaicas, Fechamento
do Lago e do Estacionamento, Criar Portarias de Acesso com o intuito de melhorar a segurança do parque e a construção de concha acústica
em alvenaria.

1

SEGURANÇA

4. Outros

1

EDUCAÇÃO

2. Construção de uma Maternal no Jardim Paulista.

1

ESPORTES E CULTURA

1. Construção de uma quadra coberta, somente na parte superior, no terreno ao lado do CIE Bairro dos Altos.

1

EDUCAÇÃO

3. Equipar as salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com tecnologia assistida.

3

SOCIAL E GOVERNO

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de
condições de auto sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de
longa permanência.

2

MEIO AMBIENTE

8. Outros

1

MEIO AMBIENTE

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

1
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ESPORTES E CULTURA

7. Consolidar o programa “Caravana da Família” – assegurar que este programa seja uma ferramenta de diálogo com a sociedade civil, com o
objetivo de aproximar os familiares do processo de aprendizagem dos alunos das Oficinas e Núcleo de Artes do processo de aprendizagem
artístico dos alunos que fazem parte das Oficinas e Núcleos de Arte .

1

ESPORTES E CULTURA

6. Modernização das bibliotecas municipais – assegurar a adequação, otimização e melhorias das bibliotecas, por meio da informatização,
renovação de acervo, reestruturação, adequação e revitalização do espaço físico; dinamizar e potencializar as atividades realizadas
garantindo a transformação de tais locais em espaços culturais de múltiplo uso.

1

SAÚDE

4. Outros

3

ESPORTES E CULTURA

3. Transformação dos Ginásios Esportivos dos bairros em Centros de Convivência Esportiva .

1

SEGURANÇA

3. Expansão do Plano de Orientação de Trafego (POT): Esta sinalização contemplará todo Município, especialmente as principais avenidas e
ruas de Barueri, objetivando distribuir os fluxos de veículos e pedestres, facilitando a todos os usuários do leito carroçável a chegada em seu
destino, com orientações dos bairros, vias, pontos turísticos, culturais, órgão de repartições públicas e hospitais.

1

MEIO AMBIENTE

3. Criar um Sistema Atendimento 24 horas para Resgate Animal no Município.

1

SAÚDE

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

1

SEGURANÇA

2. Expansão e Implantação da Zona Azul Digital: Objetiva democratizar o uso do espaço público, otimizando o giro de vagas aos usuários dos
bolsões de estacionamento, aumentando a rotatividade sem intermediação de terceiros. Facilitar a compra dos talões via APP e também nas
máquinas (parquímetro) instaladas em pontos estratégicos de fácil acesso as pessoas.

1

SAÚDE

2. Aumentar o número de ambulâncias UTIs para atendimento nas unidades de Saúde do município.

1

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

9

SAÚDE

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

5
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EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

5

SEGURANÇA

3. Expansão do Plano de Orientação de Trafego (POT): Esta sinalização contemplará todo Município, especialmente as principais avenidas e
ruas de Barueri, objetivando distribuir os fluxos de veículos e pedestres, facilitando a todos os usuários do leito carroçável a chegada em seu
destino, com orientações dos bairros, vias, pontos turísticos, culturais, órgão de repartições públicas e hospitais.

4

MEIO AMBIENTE

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

3

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

3

SOCIAL E GOVERNO

3. Construção de mais um CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social para atender a demanda existente .

3

SOCIAL E GOVERNO

2. Implantação do Centro Dia, para pessoas com deficiência.

3

MEIO AMBIENTE

2. Construção do Crematório Municipal.

3

SAÚDE

1. Construção de Nova Maternidade para o município.

3

ESPORTES E CULTURA

6. Modernização das bibliotecas municipais – assegurar a adequação, otimização e melhorias das bibliotecas, por meio da informatização,
renovação de acervo, reestruturação, adequação e revitalização do espaço físico; dinamizar e potencializar as atividades realizadas
garantindo a transformação de tais locais em espaços culturais de múltiplo uso.

2

EDUCAÇÃO

5. Outros

2

SAÚDE

4. Outros

4
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ESPORTES E CULTURA

3. Transformação dos Ginásios Esportivos dos bairros em Centros de Convivência Esportiva .

2

EDUCAÇÃO

3. Equipar as salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com tecnologia assistida.

2

SAÚDE

2. Aumentar o número de ambulâncias UTIs para atendimento nas unidades de Saúde do município.

2

SEGURANÇA

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz
necessário ampliar e criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior
agilidade em seus deslocamentos pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

2

ESPORTES E CULTURA

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico,
em que os alunos recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

1

ESPORTES E CULTURA

7. Consolidar o programa “Caravana da Família” – assegurar que este programa seja uma ferramenta de diálogo com a sociedade civil, com o
objetivo de aproximar os familiares do processo de aprendizagem dos alunos das Oficinas e Núcleo de Artes do processo de aprendizagem
artístico dos alunos que fazem parte das Oficinas e Núcleos de Arte .

1

MEIO AMBIENTE

6. Reforma Geral do Parque Dom José - Desassoreamento do Lago, Fechamento do Lago e do Estacionamento e Melhoria na Iluminação Pública
com Células Fotovoltaicas.

1

MEIO AMBIENTE

5. Reforma do Parque Ecológico de Barueri - Desassoreamento do Lago, Melhoria na Iluminação Pública com Células Fotovoltaicas, Fechamento
do Lago e do Estacionamento, Criar Portarias de Acesso com o intuito de melhorar a segurança do parque e a construção de concha acústica
em alvenaria.

1

MEIO AMBIENTE

4. Plano de Arborização Urbana.

1

MEIO AMBIENTE

3. Criar um Sistema Atendimento 24 horas para Resgate Animal no Município.

1

SEGURANÇA

2. Expansão e Implantação da Zona Azul Digital: Objetiva democratizar o uso do espaço público, otimizando o giro de vagas aos usuários dos
bolsões de estacionamento, aumentando a rotatividade sem intermediação de terceiros. Facilitar a compra dos talões via APP e também nas
máquinas (parquímetro) instaladas em pontos estratégicos de fácil acesso as pessoas.

1
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EDUCAÇÃO

2. Construção de uma Maternal no Jardim Paulista.

1

JARDIM DOS
CAMARGOS

SAÚDE

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

6

ESPORTES E CULTURA

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico,
em que os alunos recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

5

SEGURANÇA

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz
necessário ampliar e criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior
agilidade em seus deslocamentos pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

5

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

4

MEIO AMBIENTE

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

2

EDUCAÇÃO

5. Outros

2

EDUCAÇÃO

3. Equipar as salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com tecnologia assistida.

2

SOCIAL E GOVERNO

3. Construção de mais um CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social para atender a demanda existente .

2

SOCIAL E GOVERNO

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de
condições de auto sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de
longa permanência.

2

MEIO AMBIENTE

8. Outros

1
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MEIO AMBIENTE

6. Reforma Geral do Parque Dom José - Desassoreamento do Lago, Fechamento do Lago e do Estacionamento e Melhoria na Iluminação Pública
com Células Fotovoltaicas.

1

ESPORTES E CULTURA

6. Modernização das bibliotecas municipais – assegurar a adequação, otimização e melhorias das bibliotecas, por meio da informatização,
renovação de acervo, reestruturação, adequação e revitalização do espaço físico; dinamizar e potencializar as atividades realizadas
garantindo a transformação de tais locais em espaços culturais de múltiplo uso.

1

MEIO AMBIENTE

5. Reforma do Parque Ecológico de Barueri - Desassoreamento do Lago, Melhoria na Iluminação Pública com Células Fotovoltaicas, Fechamento
do Lago e do Estacionamento, Criar Portarias de Acesso com o intuito de melhorar a segurança do parque e a construção de concha acústica
em alvenaria.

1

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

1

MEIO AMBIENTE

4. Plano de Arborização Urbana.

1

SAÚDE

4. Outros

1

EDUCAÇÃO

4. Construção de uma EMEF no Parque Viana.

1

SEGURANÇA

3. Expansão do Plano de Orientação de Trafego (POT): Esta sinalização contemplará todo Município, especialmente as principais avenidas e
ruas de Barueri, objetivando distribuir os fluxos de veículos e pedestres, facilitando a todos os usuários do leito carroçável a chegada em seu
destino, com orientações dos bairros, vias, pontos turísticos, culturais, órgão de repartições públicas e hospitais.

1

SOCIAL E GOVERNO

2. Implantação do Centro Dia, para pessoas com deficiência.

1

ESPORTES E CULTURA

2. Fazer a cobertura, somente na parte superior, de todas as quadras públicas esportivas.

1

MEIO AMBIENTE

2. Construção do Crematório Municipal.

1
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EDUCAÇÃO

2. Construção de uma Maternal no Jardim Paulista.

1

EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

1

SAÚDE

1. Construção de Nova Maternidade para o município.

1

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

6

EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

3

MEIO AMBIENTE

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

2

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

2

SEGURANÇA

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz
necessário ampliar e criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior
agilidade em seus deslocamentos pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

2

ESPORTES E CULTURA

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico,
em que os alunos recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

1

SAÚDE

4. Outros

1

SAÚDE

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

1
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SOCIAL E GOVERNO

2. Implantação do Centro Dia, para pessoas com deficiência.

1

MEIO AMBIENTE

2. Construção do Crematório Municipal.

1

SOCIAL E GOVERNO

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de
condições de auto sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de
longa permanência.

1

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

4

ESPORTES E CULTURA

9. Outros

1

EDUCAÇÃO

5. Outros

1

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

1

MEIO AMBIENTE

4. Plano de Arborização Urbana.

1

SAÚDE

4. Outros

2

MEIO AMBIENTE

3. Criar um Sistema Atendimento 24 horas para Resgate Animal no Município.

1

SOCIAL E GOVERNO

3. Construção de mais um CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social para atender a demanda existente .

1
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SEGURANÇA

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz
necessário ampliar e criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior
agilidade em seus deslocamentos pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

1

EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

1

SAÚDE

1. Construção de Nova Maternidade para o município.

1

EDUCAÇÃO

5. Outros

1

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

1

SAÚDE

4. Outros

3

MEIO AMBIENTE

2. Construção do Crematório Municipal.

1

EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

6

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

5

SAÚDE

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

5

MEIO AMBIENTE

2. Construção do Crematório Municipal.

5
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SEGURANÇA

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz
necessário ampliar e criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior
agilidade em seus deslocamentos pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

5

SOCIAL E GOVERNO

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de
condições de auto sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de
longa permanência.

4

ESPORTES E CULTURA

6. Modernização das bibliotecas municipais – assegurar a adequação, otimização e melhorias das bibliotecas, por meio da informatização,
renovação de acervo, reestruturação, adequação e revitalização do espaço físico; dinamizar e potencializar as atividades realizadas
garantindo a transformação de tais locais em espaços culturais de múltiplo uso.

3

SOCIAL E GOVERNO

3. Construção de mais um CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social para atender a demanda existente .

3

SEGURANÇA

2. Expansão e Implantação da Zona Azul Digital: Objetiva democratizar o uso do espaço público, otimizando o giro de vagas aos usuários dos
bolsões de estacionamento, aumentando a rotatividade sem intermediação de terceiros. Facilitar a compra dos talões via APP e também nas
máquinas (parquímetro) instaladas em pontos estratégicos de fácil acesso as pessoas.

3

SAÚDE

1. Construção de Nova Maternidade para o município.

3

ESPORTES E CULTURA

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico,
em que os alunos recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

2

MEIO AMBIENTE

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

2

EDUCAÇÃO

5. Outros

2

SAÚDE

4. Outros

2

ESPORTES E CULTURA

7. Consolidar o programa “Caravana da Família” – assegurar que este programa seja uma ferramenta de diálogo com a sociedade civil, com o
objetivo de aproximar os familiares do processo de aprendizagem dos alunos das Oficinas e Núcleo de Artes do processo de aprendizagem
artístico dos alunos que fazem parte das Oficinas e Núcleos de Arte .

1
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6. Reforma Geral do Parque Dom José - Desassoreamento do Lago, Fechamento do Lago e do Estacionamento e Melhoria na Iluminação Pública
com Células Fotovoltaicas.

1

MEIO AMBIENTE

5. Reforma do Parque Ecológico de Barueri - Desassoreamento do Lago, Melhoria na Iluminação Pública com Células Fotovoltaicas, Fechamento
do Lago e do Estacionamento, Criar Portarias de Acesso com o intuito de melhorar a segurança do parque e a construção de concha acústica
em alvenaria.

1

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

1

ESPORTES E CULTURA

3. Transformação dos Ginásios Esportivos dos bairros em Centros de Convivência Esportiva .

1

SEGURANÇA

3. Expansão do Plano de Orientação de Trafego (POT): Esta sinalização contemplará todo Município, especialmente as principais avenidas e
ruas de Barueri, objetivando distribuir os fluxos de veículos e pedestres, facilitando a todos os usuários do leito carroçável a chegada em seu
destino, com orientações dos bairros, vias, pontos turísticos, culturais, órgão de repartições públicas e hospitais.

1

EDUCAÇÃO

3. Equipar as salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com tecnologia assistida.

1

SOCIAL E GOVERNO

2. Implantação do Centro Dia, para pessoas com deficiência.

1

ESPORTES E CULTURA

2. Fazer a cobertura, somente na parte superior, de todas as quadras públicas esportivas.

1

EDUCAÇÃO

2. Construção de uma Maternal no Jardim Paulista.

1

NÃO DEFINIDA

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

1

PARQUE IMPERIAL

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

3

JARDIM SILVEIRA
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5. Reforma do Parque Ecológico de Barueri - Desassoreamento do Lago, Melhoria na Iluminação Pública com Células Fotovoltaicas, Fechamento
do Lago e do Estacionamento, Criar Portarias de Acesso com o intuito de melhorar a segurança do parque e a construção de concha acústica
em alvenaria.

1

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

1

SAÚDE

4. Outros

2

EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

1

SOCIAL E GOVERNO

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de
condições de auto sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de
longa permanência.

1

TAMBORÉ

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

1

VOTUPOCA

SOCIAL E GOVERNO

4. Outros

14

SEGURANÇA

1. Corredores de Ônibus: Com o crescente aumento da frota de veículos automotores de passeio que circulam no meio urbano, se faz
necessário ampliar e criar novas faixa exclusivas de corredores para o transporte público coletivo, fazendo com que os usuários tenham maior
agilidade em seus deslocamentos pela cidade, diminuindo o tempo de viagem e melhoria na fluidez do trânsito de um modo geral.

8

EDUCAÇÃO

1. Construção do Centro Educacional da Primeira Infância.

7

SAÚDE

1. Construção de Nova Maternidade para o município.

6

SOCIAL E GOVERNO

1. Ampliação do Serviço de Acolhimento para pessoas com deficiência - que se destina ao acolhimento de pessoas que não dispõem de
condições de auto sustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em de desligamento de instituições de
longa permanência.

6

PARQUE IMPERIAL
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ESPORTES E CULTURA

8. Manter e ampliar o programa “Oficina de Artes” – cursos livres de arte (música, teatro, artes plásticas e dança), com enfoque pedagógico,
em que os alunos recebem além do conteúdo artístico, aprendendo sobre um determinado tema de relevância cultural no país.

5

EDUCAÇÃO

5. Outros

5

SAÚDE

4. Outros

5

MEIO AMBIENTE

7. Construção de um Complexo de Educação Ambiental (Parque Escola)

4

SEGURANÇA

3. Expansão do Plano de Orientação de Trafego (POT): Esta sinalização contemplará todo Município, especialmente as principais avenidas e
ruas de Barueri, objetivando distribuir os fluxos de veículos e pedestres, facilitando a todos os usuários do leito carroçável a chegada em seu
destino, com orientações dos bairros, vias, pontos turísticos, culturais, órgão de repartições públicas e hospitais.

4

SAÚDE

3. Aumento das equipes no Programa de Atendimento Domiciliar - PAD.

4

ESPORTES E CULTURA

9. Outros

3

ESPORTES E CULTURA

3. Transformação dos Ginásios Esportivos dos bairros em Centros de Convivência Esportiva .

3

MEIO AMBIENTE

3. Criar um Sistema Atendimento 24 horas para Resgate Animal no Município.

3

MEIO AMBIENTE

1. Reforma Geral dos Sepulcros do Cemitério Municipal - Para se evitar a a contaminação do solo, subsolo e a hidrologia do solo, causado pelo
fluxo de fluídos liberados pela decomposição dos corpos.

3

MEIO AMBIENTE

8. Outros

2
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ESPORTES E CULTURA

6. Modernização das bibliotecas municipais – assegurar a adequação, otimização e melhorias das bibliotecas, por meio da informatização,
renovação de acervo, reestruturação, adequação e revitalização do espaço físico; dinamizar e potencializar as atividades realizadas
garantindo a transformação de tais locais em espaços culturais de múltiplo uso.

2

MEIO AMBIENTE

4. Plano de Arborização Urbana.

2

ESPORTES E CULTURA

2. Fazer a cobertura, somente na parte superior, de todas as quadras públicas esportivas.

2

SAÚDE

2. Aumentar o número de ambulâncias UTIs para atendimento nas unidades de Saúde do município.

2

ESPORTES E CULTURA

5. Implantação do “Conservatório de Música de Barueri” e da “Escola de Bailado de Barueri” – com o objetivo de proporcionar uma qualificada e
diferenciada formação musical e formação em dança, assegurando um corpo docente altamente qualificado em suas áreas.

1

SEGURANÇA

4. Outros

1

EDUCAÇÃO

4. Construção de uma EMEF no Parque Viana.

1

EDUCAÇÃO

3. Equipar as salas do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com tecnologia assistida.

1

SOCIAL E GOVERNO

3. Construção de mais um CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social para atender a demanda existente .

1

SEGURANÇA

2. Expansão e Implantação da Zona Azul Digital: Objetiva democratizar o uso do espaço público, otimizando o giro de vagas aos usuários dos
bolsões de estacionamento, aumentando a rotatividade sem intermediação de terceiros. Facilitar a compra dos talões via APP e também nas
máquinas (parquímetro) instaladas em pontos estratégicos de fácil acesso as pessoas.

1

MEIO AMBIENTE

2. Construção do Crematório Municipal.

1
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