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UMA JALES IGUAL PARA TODOS 

O Plano de Governo aqui apresentado é um compromisso público de Luís Henrique 
com a população jalesense. Nele está descrito um conjunto de ações que serão 
executadas desde o primeiro dia de mandato, com foco na igualdade de 
oportunidades para todos, seja na área central ou nos bairros. Sem distinção de 
idade, gênero, cor da pele, classe social, religião e outras características 
populacionais.  Não são promessas fantasiosas. São objetivos a serem perseguidos 
e metas realistas a serem alcançadas, levando em consideração a realidade do 
município.  

Com especial atenção às necessidades sociais da população mais carente, na 
administração eficaz e eficiente dos bens públicos e no incentivo às empresas 
(comércio, serviços, indústria e agricultura) que geram empregos, renda e tributos, 
que mais tarde retornam em forma de benefícios, como educação, saúde, lazer e 
infraestrutura, para a população.  

As propostas aqui apresentadas foram elaboradas por uma equipe de técnicos com 
formação administrativa e de gestão pública que levaram em consideração 
sugestões dos mais diversos setores da comunidade jalesense.  

Foram consultados representantes de faculdades (públicas e privada), 
concessionárias de serviço público, segurança, comércio, indústria, agricultura, 
trabalhadores e, claro, os anseios da população em geral. Tudo isso para garantir 
um amplo debate sobre as carências e necessidades do município, bem como 
propor opções para os seus problemas através de uma rica participação da 
sociedade.    

O endividamento herdado merecerá atenção especial. É preciso recuperar a 
capacidade de investimentos, equalizando os empréstimos milionários e a dívida 
com o Instituto de Previdência.  

A zeladoria (praças e jardins) de toda a cidade, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, 
Turismo, Lazer, Assistência Social, Geração de Emprego, aumento da eficiência do 
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serviço público (priorizando o atendimento ao cidadão, economicidade e boa 
gestão), transparência, são alguns dos setores abordados neste Plano.  

Consolidada sobre uma ampla comunhão de lideranças politicas e comunitárias, a 
candidatura de Luis Henrique entende que uma cidade realmente progressista é 
aquela em que o bem estar é desfrutado por todos. Construir uma Jales com 
oportunidades iguais para todos: Esse é o ideal que será perseguido pela 
administração Luis Henrique.  

A SEGUIR: 

 

 

 

ECONOMIA 

• Constituir um grupo de representantes do Poder Executivo e da iniciativa 
privada para estudar alternativas para alavancar a economia local, 
promovendo investimentos diretos aos empresários instalados em Jales e 
buscando novas empresas para se instalarem em nosso município. 
Trabalhar fortemente a maravilhosa localização geográfica de Jales, que 
favorece a distribuição da produção, resgatando o título de centro de 
região. 

• Manter um diálogo permanente com a ACIJ, Sincomércio e Sincomerciários 
e diretamente com os empresários para saber as suas reais necessidades e 
prioridades.  

• Fortalecer a Secretaria de Agricultura com pessoal e recursos financeiros 
para auxiliarem diretamente aos produtores rurais de Jales, em especial 
aqueles da agricultura familiar e das pequenas propriedades.  

• Fortalecer o Comboio Municipal de alimentos e avaliar a possibilidade de 
criação de um mini Ceasa em Jales, onde os produtores rurais poderão 
negociar seus produtos diretamente com os empresários do setor varejista, 
mais uma vez, se valendo da localização geográfica que favorece a 
distribuição da produção. 
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• A princípio, garantir mais infraestrutura de energia e asfalto nós distritos 
industriais e centros produtores; segurança e desburocratização. Serviços 
on-line para informar ao cidadão o estágio de seus expedientes. 
Atualmente, esse serviço existe, mas é ineficiente. 

 

EMPREENDEDORISMO 

 

• Planejar para fazer com que a administração deixe de ser refém de 
urgências e passe a ser protagonista do seu futuro 

• Liderar a criação de consórcios regionais setoriais, como de Turismo e 
Agrícola, para reduzir custos, melhorar a competitividade e maximizar os 
benefícios. 

• Facilitar e desburocratizar a abertura de empresas; incentivar as pequenas 
e microempresas, através da desburocratização do pagamento de tributos 
municipais e da capacitação de microempreendedores. 

• Desburocratizar os processos de Licença Municipal (abertura e renovação)       
por meio de Convênio. Atualmente a alimentação do sistema Via Rápida 
Empresa - Módulo Estadual (VRE) não é vinculada ao sistema municipal.  

• Informatizar o pre cadastro para abertura de empresas, vinculado ao Plano 
Diretor. 

• Adequar o sistema municipal à Lei da Liberdade Econômica e à Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, inclusive com adaptação da legislação local.  

• Firmar parcerias com órgãos como o Sebrae para orientação e capacitação 
dos empreendedores de todos os setores e tamanhos, especialmente os 
micro e pequenos, principais geradores de empregos no município. 

• Aderir às sugestões constantes no Guia do Prefeito Empreendedor do 
Sebrae, como: 

 
1. REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 

de Empresas e Negócios) 
2. Agente de Desenvolvimento 
3. Usar o Portal do Desenvolvimento Local  
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• Reforçar o Sebrae AQUI, canal de atendimento presencial que fornece 
orientações sobre abertura e melhoria de micro e pequenas empresas e do 
Microempreendedor Individual (MEI) e que apoia os empreendedores e 
empresários por meio de soluções Sebrae, como cursos, palestras e 
oficinas. Atualmente, apenas um funcionário presta atendimento no posto.  
 
 

 

EDUCAÇÃO E EMPREGO 

• Melhorar a Educação, investindo ainda mais na infraestrutura das escolas e 
creches municipais, fortalecendo o processo contínuo de ensino 
aprendizado destinado aos alunos da rede pública municipal. Investimento 
em material pedagógico em geral e na qualificação e requalificação dos 
profissionais da educação em todos os níveis, para que possam se 
empenhar em programas de especialização nas esferas de pós-graduação, 
mestrado e doutorado. 

• Trabalhar a educação em nível técnico e superior, em conjunto com as 
instituições de ensino públicas e privadas, tornando Jales um polo 
referência em ensino e aprendizado, desde as classes iniciais até o nível 
superior.  

• Criar polos nas áreas da tecnologia da informação, empreendedorismo, 
saúde, agronegócio e educação, formando talentos para atuar em nossas 
empresas e para se tornarem novos empresários. 

• Educação de Zero a três anos : 
• Ampliação de vagas e qualidade no atendimento. Para ampliar a curto e 

médio prazo  a quantidade de vagas nas EMEIs- aproveitar as estruturas das 
mesmas e construir salas nas EMEIs já existentes. 

• Criar uma central de vagas – Concentrar lista única. 
• Retomar junto ao Governo do Estado a questão da construção (terreno em 

frente ao Ferreira Prado – comprado com recursos da Educação. 
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• Recuperar o prédio do antigo Caic, atualmente sub-aproveitado. 
• Gestão de Pessoal : 
• Fortalecimento de Equipe Pedagógica (Coordenação e supervisão) para 

formação e acompanhamento das praticas pedagógicas escolares. 
• Valorização dos profissionais e servidores da educação por meio de 

formação continuada. 
• Estudar a criação de um Programa/Comitê para combate ao absenteismo 

de servidores e funcionários, com valorização financeira. 
• Fortalecimento de programas de recuperação e reforço de aprendizagem 

para alunos com dificuldade de aprendizagem no contra turno. 
• Firmar parceria com Esporte, Cultura e ONGs no atendimento de crianças 

em tempo integral. 
• Educação Especial :  Criação de Coordenação de Educação Especial para 

atendimento de todas as crianças público alvo de Educação Especial. 
• Articulação com a Saúde e uma rede colaborativa  para atendimento 

multidisciplinar dos alunos público alvo de Educação Especial. 
• EJA : política de alfabetização e inclusão digital 
• Secretaria :  Reestruturação , capacitação,  fortalecimento  da 

licitação/jurídico e  RH - recursos humanos. 
• Estudar a possibilidade para a mudança da Secretaria de Educação (espaço 

físico) para local próprio, assim gerando economia para os cofres públicos. 
• Melhorar a infraestrutura do transporte escolar  
• Envidar esforços para trazer para Jales unidades do SENAC e SENAI para 

promover cursos de formação profissional, capacitando os trabalhadores e 
aumentando as suas chances no mercado de trabalho. 

• Incluir a língua estrangeira na rede municipal de ensino. 

 

 

 

SAÚDE 

• Fortalecer as atividades de atendimento ao cidadão nas ESF´s, Unidade 
Central (Postão) e UPA, humanizando o atendimento e tratamento dos 
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pacientes e aumentando as equipes que atuam na linha de frente de 
atendimento ao público.  

• Melhorar o trabalho desenvolvido pelas ESF´s, aproximando o atendimento 
ao cidadão através das visitas domiciliares e do levantamento real das 
condições de cada pessoa. 

• Implantar as Farmácias Regionais, descentralizando a distribuição dos 
medicamentos através da instalação de várias farmácias em pontos 
estratégicos da cidade e oferecendo o serviço das 7h às 17h. 

• Otimizar o transporte de pacientes para tratamento de saúde em cidades 
da região (Fernandópolis, Votuporanga, Rio Preto e Barretos), analisando a 
quantidade de pacientes e propondo alternativas de horários para saída e 
retorno a Jales. Simultaneamente, avaliar a possibilidade de assumir o 
serviço com frota própria, em vez de terceirizá-lo como é atualmente. 

• Apoiar a instalação do Centro de Hemodiálise e buscar a criação do 
hemocentro, para recebimento de doadores de sangue de toda a região e 
atendimento da demanda gerada pelas diversas instituições de saúde da 
cidade. 

• Criação de um distrito médico hospitalar, com a cessão de terrenos e 
infraestrutura para edificação de clínicas médicas e mini-hospitais. 
Potencializar a estrutura de saúde já existente em Jales e utilizar a mão de 
obra especializada em abundância na região. 

• Implantar o Horário do Trabalhador, estendendo até as 19 horas o 
atendimento nas unidades de Saúde para que o trabalhador possa buscar 
atendimento em horário fora do seu expediente de serviço.    

• Realizar mutirões de exames nas áreas sob alcance do município para zerar 
a fila de espera. 

 

 

 

ESPORTE 
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• Investir em ações que fortaleçam os clubes e associações e resgatar as 
tradições esportivas em Jales, no futebol, futsal, basquete, vôlei, atletismo 
e outras modalidades. 

• Revitalizar as praças esportivas e propor parcerias público/privadas (PPP´s) 
visando a criação de escolinhas esportivas em todas as áreas e em diversos 
bairros da cidade, com a participação de instituições de ensino públicas e 
privadas para oferecerem estagiários na condução das atividades 
esportivas. 

• Promover Manhãs de Lazer periódicas nos bairros, com atividades de 
entretenimento, jogos e brincadeiras para crianças, adolescentes e adultos. 

• Organizar torneios de todas as modalidades de esportes, envolvendo as 
escolas municipais, equipes esportivas e apreciadores, nos moldes dos 
campeonatos interclasses, formatando as Olimpíadas Municipais. 

• Preparar equipes das variadas modalidades esportivas para participar dos 
Jogos Regionais. 

• Recuperar o Ginásio Municipal de Esportes Waldemar Lopes Ferraz, 
verdadeiro templo do esporte jalesense e devolvê-lo aos gloriosos tempos 
de arquibancadas lotadas.   

• Implantar um Pipódromo (espaço para os aficionados em pipas ou 
papagaios) 

 

 

 

CULTURA 

• Apoiar ao Sistema Municipal de Cultura, Conselho municipal de Políticas 
Culturais de Jales e o Fundo Municipal de Cultura. 

• Criar o Calendário Cultural e de estímulo a grupos locais bem como apoio a 
participação em eventos externos. 

• Criar o “censo cultural” para identificar a diversidade e o número de 
manifestações culturais existentes no Município, dimensionando as 
dificuldades e as potencialidades. 
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• Incentivo a festivais e feiras (teatro, música, dança, poesia, fotografia, 
literatura, etc) 

• Elaborar um calendário que contemple a diversidade cultural e fomentar 
oficinas de produção e capacitação dos artistas locais. 

• Garantir plenas condições de funcionamento do Ponto de Cultura Escola 
Livre de Teatro. 

• Firmar parceria com os Pontos de Cultura para estender periodicamente as 
atividades culturais aos bairros 

• Revitalizar ou restaurar o acervo da biblioteca e do museu municipal 
criando espaços distintos e específicos para ambos. 

 

 

 

FUNCIONALISMO 

• Avaliar a situação atual do IPMSJ – Instituto Municipal de Previdência Social do 
Município de Jales para propor, em conjunto com os diretores do instituto e os 
representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, alternativas 
para tornar as finanças do Instituto superavitárias, trazendo assim total 
segurança a tão importante classe profissional de Jales. 

• Realizar um levantamento detalhado dos servidores e respectivos cargos para 
promover a otimização das funções. 

• Ordenar a concessão de portarias e promoções para que as mesmas sejam 
concedidas com justiça, transparência e equidade aos servidores que 
realmente merecem.  

• Acompanhar com o sindicato as propostas para recuperação das perdas 
salariais, especialmente causadas pela suspensão dos reajustes dos servidores 
imposta pela Lei Complementar 39/20 que institui o auxílio financeiro a estados 
e municípios. 

• Promoção da capacitação dos funcionários públicos através de cursos online. 

• Fortalecer a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 
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SEGURANÇA 

• Investir em sistema de monitoramento através de câmeras em todas as 
avenidas e artérias da cidade, trazendo ao cidadão de bem a tranquilidade 
necessária para o seu dia-a-dia. Fortalecer parcerias com as polícias Civil, 
Militar e Federal, tornando Jales uma cidade modelo no quesito segurança 
pública. 

• Avaliar criação da Guarda Municipal e buscar recursos nas esferas de Estado 
e União para instalação de equipamentos de segurança. 
 
 

 

AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE 

• Fomentar projetos de Turismo Rural, transformando as propriedades rurais 
que se dispuserem em locais de recepção de visitantes, gerando fonte 
adicional de renda, inclusive na entressafra. Discutir com SENAR e 
EMBRAPA a criação de um circuito de frutas, doces, comidas típicas e 
cultura, para que tenhamos condição de receber visitantes de todas as 
regiões do Brasil, mostrando a força do nosso campo. 
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• Fortalecer a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para tratar de ações 
diretas na área urbana e rural de Jales, como promover o plantio de árvores 
nas avenidas, ruas, praças e áreas de preservação permanente, bem como 
buscar soluções conjuntas com os produtores rurais para revitalização de 
nascentes de córregos, plantio de matas ciliares e trabalho de contenção de 
erosões. 

• Participar ativamente do programa Município Verde Azul do Estado de São 
Paulo, indicando as ações práticas desenvolvidas na área urbana e rural e se 
credenciando melhor para pleitear verbas governamentais e atrair 
empresas com enfoque “ecofriendly” (amigáveis ao meio-ambiente). 

• Instalar sistemas de prevenção e combate a incêndios e outros eventos 
prejudiciais à fauna e flora no parques e sistemas de lazer, como o Bosque 
Municipal e o Sistema de Lazer Lídia Martins Barbosa.   

• Firmar parcerias com os governos Estadual e Federal para canalização dos 
córregos cujas nascentes estão no perímetro urbano. Os locais prioritários 
seriam os bairros Santo Expedito, Jardim América, Cohab Dercílio Joaquim 
de Carvalho e também o prolongamento da Avenida Maria Jalles. 

• Trabalhar junto aos produtores rurais para recuperação das nascentes de 
córregos e riachos no município, premiando as iniciativas nesse sentido e 
valorizando esses produtores. 

• Instalar Ecopontos para recebimento de lixo e entulho de construção e 
domésticos, em pequena quantidade. Instalar caçambas para coleta de 
produtos inservíveis em todas as extremidades do perímetro urbano, onde 
os cidadãos terão a condição de depositar todos os tipos de produtos 
domésticos e de construção, evitando que sejam descartados em locais 
impróprios. 

• Usar integralmente a verba de R$ 575 mil (ou o que for suficiente) previsto 
no PPA para recuperação das praças públicas em 2021. Sugerir PPP´s com 
os moradores dos arredores para auxiliar na manutenção das praças 
recuperadas. 

• Criar o programa “disque árvore” para residências e empresas cujos 
proprietários tenham desejo de ter uma árvore em sua calçada. 

• Incentivo da distribuição de mudas a partir da Secretaria do Meio Ambiente 
e parceria com ETEC e FATEC nos cursos pertinentes a área 
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OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

• Buscar soluções para o trânsito de Jales, melhorar o fluxo de veículos nas 
avenidas centrais e nas vias de trânsito intenso, como a Rua Professor 
Rubião Meira, Avenida Arapuã, Rua das Palmeiras entre outras. Realizar um 
estudo de viabilidade para criação de um anel viário, interligando as 
extremidades do perímetro urbano, desafogando o trânsito na área central 
da cidade.  

• Realizar estudos para ampliação do perímetro urbano de Jales, através da 
criação de novos empreendimentos imobiliários e, com isso, atraindo 
moradores de municípios da região. Realizar estudo de demanda e 
viabilidade de implantação de novos distritos industriais às margens da 
Rodovia Euclides da Cunha, para promover o crescimento de empresas 
locais e atrair empresas de outras localidades. 

• Revitalizar a iluminação ornamental nas avenidas e demais locais nos quais 
a responsabilidade pelo serviço seja da prefeitura. 

• Recuperar a canalização dos trechos críticos da Avenida Maria Jalles que se 
encontram em risco de desabamento. Fazer passarela interligando as vias 
nas proximidades do Clube do Ipê e de uma escola particular que tem 
grande fluxo de estudantes durante o horário escolar. 

• Recuperar a ponte sobre o córrego do Tamboril, na Rua Dezenove que 
interliga o Jardim América e o Jardim do Bosque. 

• Recuperar o viaduto Antônio Amaro, para que ele seja completamente 
liberado. 

• Ocupar os vários prédios públicos com os setores e departamentos da 
Prefeitura Municipal de Jales, reduzindo significativamente os 
elevadíssimos gastos com aluguel de imóveis que atualmente oneram os 
cofres públicos. 

• Analisar criteriosamente as áreas pertencentes ao município no perímetro 
urbano, para que sejam ocupadas e conservadas de forma adequada ou, 
caso contrário, sejam postas à venda para auferir recursos que possam ser 
investidos em prioridades do município. Entre elas, a redução da dívida 
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herdada (inclusive com o IMPSJ) e recuperar a capacidade de investimento 
em infraestrutura e zeladoria. 

• Adotar o conceito de “cidade para as pessoas”, melhorando os espaços 
coletivos e a mobilidade urbana; incentivar o uso do transporte coletivo e 
de aluguel, reorganizando o sistema de ônibus para torna-lo realmente 
eficiente; garantir formas seguras e eficientes para quem usa meios não 
motorizados de transporte, seja para locomoção ou pratica esportiva, como 
as ciclovias, por exemplo. 

• Transformar Jales em Cidade Inteligente (Smart Citie), usando a tecnologia 
e a rede de internet gratuita já existente para facilitar a mobilidade urbana, 
monitoramento da segurança, controle de tráfego em horários de pico e 
pontos de conflito ou necessidades especiais (passagem de ambulâncias, 
bombeiros, viaturas policiais) etc.  

• Incentivar o mapeamento da cidade pelo do Google Maps para facilitar a 
divulgação e localização de estabelecimentos e instituições. Estimular a 
alimentação do sistema com informações e fotografias sobre a cidade, 
estabelecimentos e instituições para acesso livre de cidadãos e visitantes. 
Pode-se criar concursos com premiação para a Melhor Foto, Foto Mais 
Visualizada, Estabelecimento Mais Marcado etc 
 
 

 

PROMOÇÃO SOCIAL 

• Capacitar e qualificar a mão de obra da população de Jales, oferecendo 
cursos regulares nas áreas da construção civil, artesanato, manipulação de 
alimentos, costura e outros, para que as pessoas que buscam um emprego 
estejam preparadas com um bom nível de conhecimento teórico e prático, 
em diversas áreas de atuação profissional. 

• Oferecer cursos de capacitação e qualificação de mão de obra para serviços 
que estão com elevada demanda ou com demandas sazonais, 
independente da área. 
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• Desenvolver um programa local de habitação para famílias carentes, 
através da construção de moradias em forma (regime) de mutirão. 

• Aproximar a Secretaria de Promoção Social do cidadão, catalogando as 
famílias comprovadamente carentes, levantando as suas necessidades e 
levando as soluções. A equipe da Promoção Social atuará de forma 
proativa, indo ao encontro das necessidades da população. 

• Fortalecer as ações que se destinam à terceira idade com melhoria das 
infraestruturas que atendem aos cidadãos dessa faixa etária e criação de 
mais locais de entretenimento e apoio apara atividades físicas e intelectuais 
no seu dia-a-dia. 

• Instalar aquecimento na piscina do CIEVI. 
• Manter convênio e pontualidade com as obrigações junto as entidades 

assistenciais. 
• Reativação dos Centro Comunitários e incentivo às respectivas atividades 

 
 

 

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

• Garantir equidade entre as diversas pastas das múltiplas secretarias. 
Exemplo: Esportes, Cultura e Turismo, que não são pastas correlatas; 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, bem como 
Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana; Obras, 
Serviços Públicos e Habitação precisam ter diretores responsáveis por cada 
pasta. Esses seriam subordinados ao secretário, mas atuariam de forma 
independente das outras pastas. 

• Incentivar o acompanhamento da execução pública do Orçamento 
Municipal, facilitando o acesso ao Portal da Transparência. 

• Realizar audiências públicas e setoriais para elaboração dos orçamentos 
anuais, incentivando a participação popular e concretizar o chamado 
Orçamento Participativo.  
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TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO 

• Ativar e divulgar a Ouvidoria Municipal, inclusive apresentando respostas 
coerentes e resolução dos problemas indicados pelo cidadão. Dar 
publicidade aos números e especialmente aos casos resolvidos. 

• Intensificar a comunicação direta com a população, focar nas campanhas 
realmente de utilidade pública. Priorizar os veículos locais, tornando a 
comunicação mais eficaz, econômica e menos dispersa.  

• Criar um canal no YouTube (conectado ao Facebook e ao site da Prefeitura) 
e um podcast semanal nos moldes de "O Prefeito Responde" ou "A 
Prefeitura Responde", no qual prefeito e/ou assessores participam de um 
Bate-bola com perguntas pré-selecionadas de cidadãos.  

• Ampliar o leque de material fornecido aos veículos de comunicação, 
estendendo do limitado “texto/foto”, usado atualmente, para o multiforme 
em texto, foto, áudio, vídeo, gráfico e animação. 

 

 

 

APONTAMENTOS GERAIS 

• Implantar rigorosamente as normas previstas na Lei Complementar 
225/2012, conhecida como Plano Diretor, no que diz respeito ao 
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Saneamento, drenagem urbana, limpeza urbana, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos.  

• Firmar parceria com um clube de serviço para recuperar e ocupar a antiga 
estação ferroviária e dar vida ao espaço. Reativar o Museu Municipal de 
Jales e realizar um estudo sobre a possiblidade de transferi-lo para a antiga 
estação ferroviária, com a instalação de restaurantes ou lanchonetes, 
transformando o local em mais um espaço de cultura e lazer. 

• Recuperar e promover a Biblioteca Municipal, inclusive com campanhas de 
doação de livros. Informatizar o cadastramento dos livros, através de uma 
parceria com a FATEC para elaboração.  

• Realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira para transferir o 
Terminal Rodoviário Prefeito José Antônio Caparroz para um local mais 
acessível, buscando parceria com as empresas detentoras dos serviços. Em 
seguida, revitalizar e modernizar o prédio da Rodoviária para transformá-la 
em um centro de negócios. 

• Regularizar os equipamentos públicos para que todos tenham alvará dos 
bombeiros, garantindo segurança para servidores e frequentadores. 

• Melhorar as condições do Almoxarifado e nas Secretarias operacionais, 
como de Obras e de Agricultura. É obrigação da prefeitura manter o espaço 
administrativo em pleno funcionamento e em condições ideais de trabalho 
para os servidores alí lotados. 

• Fazer uma auditoria sobre a possibilidade de revisão nas terceirizações, 
promovendo economia de gastos e valorizando o servidor público. 

• Levantar a real situação da frota e priorizar a renovação dos veículos, 
começando pelos caminhões, tratores e máquinas, apontando as situações 
mais urgentes. 

 

 

PROPOSTAS PARA AS MULHERES 

A coligação Jales Igual Para Todos é a única chapa que tem uma mulher na 
eleição majoritária. Isso comprova a importância que as mulheres terão na 
administração Luis Henrique-Marynilda. 
Elas estão contempladas em todas as áreas do Plano de Governo. Desde a 
preocupação com as creches, regulação de vagas nas escolas, transporte de 
pacientes, farmácias descentralizadas, horário estendidos nos ESFs, 
atendimento domiciliar da Saúde e Promoção Social, cursos profissionalizantes 
e outras propostas que serão debatidas com estudantes, donas de casa, 
trabalhadoras e aposentadas.  
Na administração Luis Henrique-Marynilda homem e mulher caminharão lado a 
lado em igualdade de condições e em cooperação mútua.  
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PROPOSTAS DA SOCIEDADE 
 

 COMBOIO MUNICIPAL DE ALIMENTOS  

Captar recurso, visando modernizar o local, tornando assim um verdadeiro ponto 
turístico. 

Realizar a manutenção elétrica e hidráulica do local. 

Manter a parceria dos produtores com a Secretaria da Agricultura do município. 

 

MUTIRÃO CIDADE LIMPA 

Recolhimento de entulho doméstico  

Equipe de limpeza nos terrenos pertencentes à Prefeitura. 

Equipe permanente para manutenção de praças e jardins. 

Podas de árvores no passeio publico 

Equipe contÍnua de limpeza de guias, sarjetas e calçadas. 

Limpeza e manutenção constante dos dois cemitérios municipais 

Limpeza, manutenção e construções de bocas de lobo nas galerias pluviais 

 

PROPOSTA DE ESPORTE E LAZER 

Compor a Secretaria através dos servidores municipais, com divisões, como 
forma de restruturação: 
1. Promoção e Eventos,  
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2. Esporte Educacional, Participativo e de Rendimento   
3. Infraestrutura, Praças Esportivas, Materiais e Equipamentos.  
• Elaborar o Calendário Anual de Eventos Esportivos e de Lazer, atendendo 

uma demanda antiga, divulgando um Calendário Esportivo de forma a 
organizar as competições no munícipio, evitando conflitos de datas, 
gerando amplo impacto social, econômico e proporcionando oportunidades 
aos jalesenses. 

 

PROPOSTA DE APOIO, INCENTIVO, PARTICIPAÇÃO ATIVA E COPARTICIPAÇÃO EM: 

• Apoiar entidades esportivas do município no desenvolvimento de suas 
atividades e participações em competições realizadas pela Inspetoria 
Regional de Esportes e Lazer e Diretoria Regional de Ensino de Jales, em 
suas fases sub-regionais e regionais. 

• Desenvolver atividades para pessoas com necessidades especiais.  
• Parcerias com o SESC e SESI, objetivando sediar os grandes eventos 

esportivos promovidos e oferecidos conforme programação anual. 
• Pleitear junto à Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo 

sediar os principais eventos do estado, como Jogos Regionais, Jogos 
Regionais do Idoso, Finais do Campeonato Estadual de Futebol e Finais dos 
Jogos Escolares do Estado.     

 

O MUNICÍPIO IMPLANTARÁ PROJETOS, CIRCUITOS E JOGOS;  

• Manhã de Lazer nos Bairros, levando até a sua população brincadeiras, 
recreações, atividade física e de lazer; que envolvam todas as faixas etárias 
e as pessoas portadoras de deficiência.    

• Colônia de Férias, atividades programadas, recreativas e esportivas, para as 
crianças e adolescentes no período de férias escolares. 

• Jogos dos Servidores Públicos nos meses de setembro e outubro em 
comemoração ao Dia do Servidor Público. 

• Revitalizar e manter as praças e equipamentos esportivos, e buscar 
recursos governamentais para construção de novas praças esportivas nos 
bairros da cidade. 
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