Respostas
da Prefeitura
Projeto Cidadonos
Em resposta a gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente afirmou
que promoveu uma reorganização administrativa, substituindo as antigas
secretarias por unidades de gestão integradas em plataformas. Tudo para
facilitar o planejamento e a discussão entre os órgãos da Administração.
No entanto, a proposta inicial era a de criação e implantação de um Centro
de Estudos Urbanísticos com a função de pesquisa, planejamento e gestão
do território que funcionasse em parceria com o Poder Público e com a
contribuição da sociedade civil e. O Voto entendeu que isso não foi feito.
A opção foi pela utilização de outras ferramentas para a melhoria da
mobilidade urbana, respondeu a Prefeitura.
A Unidade de Esporte e Lazer respondeu que a pista de skate do Complexo Esportivo
(CECE) Professora Helena Cestari, licitada em2019, aguarda autorização de início de
obra por parte do Ministério da Cidadania, via Secretaria Especial do Esporte.
Já a obra da pista de skate do CECE Vanderlei Sperandio encontra-se paralisada
por motivo de rescisão contratual. Nova licitação está sendo encaminhada.
A Prefeitura informou que a proposta não foi posta em prática devido à
implantação de GPS na rede de ônibus municipais, o que, na opinião dos técnicos,
dispensou a necessidade da proposta apontada pelo Voto nesse quesito.
Responsáveis pelo núcleo de educação responderam que a faixa etária
atendida pelas escolas municipais é de autonomia moderada e por isso não é
possível a implementação da ideia. Alegaram ainda que, para aplicar o método
em faixas etárias mais altas, seria necessário diálogo com o governo do Estado.
Por fim possíveis projetos pilotos teriam que ser aplicados presencialmente
nas escolas, ação hoje prejudicada pela pandemia de COVID-19. Bom lembrar
que os candidatos se comprometeram com essa proposta em 2016.
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Em resposta o Departamento de Alimentação e Nutrição informou que vem
ampliando o projeto Horta Escolar, que inclui como etapa a implementação da
compostagem. Oitenta e uma escolas fazem parte desse. No entanto, apenas 34
trabalham com compostagem ativamente. Em 2016 o prefeito, então candidato, se
comprometeu a implementar a proposta em 100% das escolas.
Em resposta a unidade de cultura da Prefeitura respondeu que, para valorizar a
ideia, algumas ações ainda estão em curso, como a recuperação de espaços e sua
adequação para finalidades culturais.
Em resposta as áreas responsáveis disseram que as Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS) foram definidas no processo de revisão do Plano Diretor,
considerando as demandas citadas pela FUMAS quanto à necessidade de
viabilização de empreendimentos de interesse deste segmento. Não esclareceram, no
entanto, a porcentagem das ZEIS que estão demarcadas em áreas mais centralizadas.
Em resposta ao requerimento do Voto o departamento responsável da Prefeitura
disse, a seu modo, que “a grande maioria dos conselhos possuem membros sem
personalidade jurídica”, deixando de esclarecer, porém, quantos.
Foi informado que a Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí, por meio do
Departamento de Educação Inclusiva - (DEIN) oferece aos estudantes com
dificuldades/transtornos ou distúrbios de aprendizagem uma rede de apoio
com profissionais especializados nas áreas de Psicopedagogia, Psicologia,
Fonoaudiologia, Neurologia, Terapia Ocupacional e Psicomotricidade. Isso para
alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I.
Ficha Pública 2020
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