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UMA VIDA DEDICADA AO TRABALHO 

 

Nascido em Londrina, no estado do Paraná, Henri Hajime SATO 

mudou para Mairinque, no interior de São Paulo, ainda criança. Seus pais 

eram agricultores e desde a infância Henri Sato aprendeu que somente com 

esforço e muito trabalho é possível construir um futuro melhor. Como 

milhares de japoneses que vieram trabalhar na agricultura brasileira, a 

família Sato enfrentou com alegria e muita esperança as durezas e alegrias 

da vida no campo, uma vida que ensinou ao Jovem Henri Sato que a 

dedicação e o trabalho sério podem realizar grandes sonhos. 

Já adolescente, o jovem SATO disse a sua família que queria ser 

médico e que não desistiria de seus sonhos. Neste momento a família de 

agricultores começou a economizar e fazer todo esforço, trabalhando duro 

na lavoura da família para conseguir os recursos para garantir os estudos 

que levaram o jovem Henri a ser reconhecido hoje como Dr. SATO, um 

médico abnegado que ajuda milhares de pessoas através de sua profissão. 

Após se formar na PUC, o agora Dr. SATO, foi trabalhar como médico 

do Exército Brasileiro. Nesta oportunidade foi homenageado como médico 

revelação no município de Porto Murtinho-MS, tendo também a 

condecoração com a Ordem Infante Dom Henrique, recebendo o título de 

Comendador. Como médico do Exército Brasileiro, atendendo, além dos 

soldados, as pessoas em comunidades carentes no meio da selva, 

desenvolveu um amor incondicional pelos necessitados e uma vontade 

sincera de ajudar por meio de sua profissão. 

Ao sair do Exército passou a trabalhar no Hospital Nova Vida (Itapevi) 

e como plantonista na Maternidade de JANDIRA-SP, cidade que escolheu 

para ter sua vida social e moradia. Foi em Jandira que, atendendo aos 



 
pedidos de seus pacientes e amigos, ingressou na carreira política, sendo 

eleito o vereador mais votado da cidade. A demonstração de confiança que 

recebeu do povo aumentou o senso de responsabilidade, carinho e respeito 

com a população, e fez crescer no coração a vontade de servir ao povo de 

forma mais efetiva. Poderia permanecer confortavelmente na posição de 

vereador, cargo que certamente conseguiria manter pelo excelente 

trabalho que realizou, mas descobriu que para conseguir melhorar a vida 

dos Jandirenses precisava dar mais um passo e, por isso, enfrentou os 

interesses dos poderosos lançou-se candidato a prefeito em 2008,, apenas 

com o apoio de seu partido e de alguns poucos e leais amigos, quando 

mesmo sem recursos, obteve uma expressiva votação. 

Durante sua atuação como médico realizou milhares de partos, fato 

que o faz se considerar integrante de muitas famílias jandirenses. Doutor 

SATO, que trabalha como médico em vários hospitais para manter seu 

sustento e de sua família, sempre encontrou tempo para servir a 

comunidade em trabalhos voluntários, com o ânimo e a fé de que nada 

resiste ao trabalho e que a cidade de Jandira pode melhorar muito. 

Doutor SATO tem a convicção de que as palavras de estímulo e apoio, 

que recebe do povo jandirense, são evidências de que Deus lhe entregou 

uma missão. Uma missão que estará concluída quando tiver a certeza de 

que contribuiu para a verdadeira mudança cultural e social da população de 

nossa cidade, colocando a política jandirense no caminho do bem. 

Doutor Sato, como é conhecido popularmente, tem 59 anos, é casado 

e pai de quatro filhos, todos já graduados e exercendo suas respectivas 

funções, um filho Economista, um filho Médico, um Físico e uma filha 

Engenheira Civil. Sua esposa também exerce a função de médica. 



 

DIRETRIZES DE GOVERNO 

 

Este documento reforça o compromisso em elevar a autoestima do 

jandirense, transformando Jandira em uma cidade moderna, repleta de 

oportunidades e com equipamentos públicos que funcionam em 

benefício dos cidadãos. Neste sentido, as diretrizes do governo são: 

 

 SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR 

o A atenção à saúde será prioridade, com políticas públicas de 

prevenção e de tratamento de doenças, garantindo a 

manutenção da saúde física e mental dos jandirenses. 

Instalação de uma estrutura hospitalar, com maternidade, 

para salvar vidas em Jandira. O sistema de saúde deve 

funcionar adequadamente, com o fortalecimento da 

Estratégia de Saúde da Família, com a modernização dos 

equipamentos públicos, ampliação de especialidades 

disponíveis no município, garantia do acesso a exames 

laboratoriais e de imagem. 

 

 EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA 

o O desenvolvimento pleno só é possível pela Educação. É 

fundamental a ampliação do acesso à educação na primeira 

infância, para a construção do ser humano, de sua saúde 

mental e para a formação de indivíduos aptos à convivência 

social. Também é fundamental a valorização dos profissionais 

da educação e políticas públicas para melhorar constantemente 

a qualidade da educação.  

 



 
 

 JANDIRA CONECTADA 

o Com o desenvolvimento das tecnologias, diversas soluções 

surgiram, com a finalidade de Simplificar, Desburocratizar e 

Informatizar os serviços públicos. O uso da tecnologia, 

através de sistemas e aplicativos para celular, facilitará o 

acesso da população aos serviços públicos. 

 

 SEGURANÇA PARA UMA CULTURA DE PAZ 

o Fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica 

de conflitos, valorização dos profissionais de segurança  e 

utilização da tecnologia para melhorar a efetividade das 

ações. 

 

 GESTÃO TRANSPARENTE 

o Aumentar a transparência na gestão pública, para assegurar 

que o cidadão possa acompanhar e fiscalizar os gastos, 

garantindo a boa e correta aplicação dos recursos públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUÇÃO 

2020 começou diferente. A pandemia da Covid-19 afetou drasticamente a 

vida de todos os brasileiros, mudando estilos de vida, a economia e expondo 

as fragilidades do sistema de saúde brasileiro. E a população jandirense viu 

o quanto deficitário está o sistema de saúde na cidade. 

Este documento tem como objetivo tornar pública a proposta de governo 

para a cidade de Jandira. É hora de conclamar toda população Jandirense 

para que juntos possamos construir uma cidade socialmente justa, com 

educação de qualidade, valorização dos seus integrantes, culturalmente 

reconhecida, economicamente sustentável, ecologicamente equilibrada e 

politicamente democrática, contemplando os anseios da população. 

Este Plano que Governo foi objeto de amplo debate com os diversos 

segmentos da sociedade, empresários, agentes políticos e a população em 

geral. 

Reconhecemos que são muitos os desafios, pois Jandira nos últimos anos 

vem sofrendo muito com a ausência de uma Gestão Pública eficaz e que 

atenda de forma digna e humana os anseios da sociedade Jandirense. Mas 

a vontade de construir uma Jandira melhor é o combustível que nos move. 

A base que apresentamos aqui traz nítidas as linhas mestras desse projeto. 

A SAÚDE PÚBLICA será a prioridade das prioridades do nosso Governo. Não 

é possível falar em desenvolvimento humano sem antes fomentar políticas 

públicas que superem a ideia de que saúde seja vista apenas por meio de 

exames, remédios e encontrada nos hospitais. Os serviços de atendimento 

básico nas unidades de saúdes serão melhorados e, complementarmente, 

elaborar Programa de Saúde Preventiva em sintonia com as políticas 

sociais. 



 
Desenvolveremos ações no sentido de tornar mais humanizados os 

atendimentos médicos realizados nas UBS em respeito aos direitos sociais 

consagrados na Constituição Federal. 

Através de uma gestão compartilhada, e dialogando com os diversos 

segmentos por meio dos Conselhos Gestores e do Orçamento Cidadão, 

discutiremos com a população a elaboração do orçamento público no qual 

a sociedade civil será protagonista no processo decisório de formulação de 

políticas públicas, dando assim maior legitimidade às ações 

governamentais, fortalecendo a democracia. Jandira voltará a ser uma 

cidade habitável e a autoestima dos cidadãos de Jandira será resgatada 

através de ações de segurança pública, organização do trânsito e meio-

ambiente que visa a proporcionar um ambiente saudável e sustentável, 

elevação dos índices da educação, que será reconhecida pelos seus feitos e 

conquistas para tal desenvolvimento. 

Desde já gradecemos a colaboração de toda sociedade civil, dos partidos 

políticos que compõem essa grande aliança, e convocamos todos para 

unirmos à discussão, aperfeiçoar nossas propostas e construir juntos uma 

Jandira melhor, onde as pessoas sempre estão em primeiro lugar. 

 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO 

 

1. Administrar Jandira com coerência, seriedade, democracia, objetividade 

e, principalmente, propósito de melhorar cada dia mais a qualidade de vida 

das pessoas. 

2. Primar pela eficiência na prestação dos serviços públicos ao cidadão com 

a participação democrática dos moradores em todas as decisões 

importantes do município. 



 
3. Estabelecimento de uma ética de responsabilidade social, buscando 

incansavelmente a igualdade sociocultural, com inversão de prioridades, 

enfatizando os serviços e investimentos públicos nas áreas mais 

abandonadas, priorizando os anseios dos menos favorecidos. 

4. Promoção de um choque de poder público com participação cidadã, 

propiciando a participação popular no poder local. 

5. Separação entre o público e o privado, com transparência 

administrativa, autofiscalização democrática sobre as ações da prefeitura 

no uso dos recursos públicos. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Governar o município para melhor atender as demandas das pessoas. 

Ouvir, dialogar e executar ações de modo organizado com a sociedade 

através das entidades comunitárias, religiosas, classistas, sindicais e sociais 

de modo geral. 

Atingir o maior grau de eficiência e transparência possível na administração 

pública com a prestação de informações on-line pela Prefeitura, mostrando 

às pessoas toda a operação dos recursos públicos municipais desde a 

entrada do recurso, através dos tributos ou repasses, até o gasto ou 

investimento de cada centavo. 

 

➢ Promover políticas voltadas para a qualidade de vida no município, 

garantindo a busca constante da cidadania, da dignidade das pessoas, da 

valorização do trabalhador e da livre iniciativa e a promoção do pluralismo 

político-social. 

➢ Ampliar o acesso dos munícipes através da internet, terminais 



 
eletrônicos, e balcão de atendimento para solicitação de serviços da 

municipalidade. As filas nos balcões diminuirão muito com a abertura do 

sistema via internet e terminais. 

➢ Informatizar o gerenciamento do almoxarifado,  com controle em 

tempo real de entrada e saída de produtos, podendo assim gerir melhor os 

produtos utilizados pelo governo. 

➢ O munícipe receberá da prefeitura de Jandira o serviço condizente com 

o direito adquirido constitucionalmente. Haverá respeito no atendimento 

aos munícipes, com dignidade e transparência. Será um governo exercido 

em nome do povo e pelo povo. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

O servidor público deve servir as pessoas com respeito e para tanto deve 

receber do governante as condições materiais e humanas para desempenhar 

bem e com dignidade o seu trabalho. O servidor deve ser permanentemente 

valorizado pelo prefeito para que juntos possam prestar um serviço público 

adequado, eficiente, contínuo e responsável socialmente. 

➢ Realizar capacitação contínua de todo o funcionalismo público, para que 

mantenha-se atualizado e esteja preparado para ofertar um atendimento 

de qualidade para os munícipes. 

➢ Desburocratizar o sistema de requerimentos dos servidores, 

disponibilizando acesso em seu próprio local de trabalho, sem que o mesmo 

tenha a necessidade de se deslocar ao paço municipal. 

➢ Melhorar efetivamente as condições materiais e do ambiente de 

trabalho, e possam refletir no atendimento ao público. 

➢ Facilitar a integração entre o funcionalismo público e o INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA- IPREJAN, melhorando relação funcionário/Instituto, 



 
solucionando assim uma situação que vem se arrastando há vários anos. 

 

➢ Implantar o Sistema de Ponto Eletrônico em toda rede, aperfeiçoando 

assim o atual sistema de presença dos servidores nos locais de trabalho 

combatendo o absenteísmo, evitando assim prejuízos aos cofres públicos. 

➢ Reestruturar o Estatuto dos Funcionários Públicos, adequando às 

normas vigentes na questão de Direitos e Deveres dos servidores 

municipais. 

➢ Implantar o acesso via internet aos funcionários públicos municipais, 

para requisição de documentos referente à sua vida funcional, sem a 

necessidade de se deslocarem de seu ambiente de trabalho, tornando mais 

rápido e pratico a aquisição de documentos. 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

Retomar o trabalho dos Núcleos de Integração Cidadã, reestruturados de 

forma a atender a população na totalidade de suas necessidades. Neste eixo 

englobam-se as políticas públicas de educação, saúde, assistência social, 

transferência e redistribuição de renda, direitos humanos, abastecimento e 

segurança alimentar, geração de trabalho e renda, segurança pública, 

cultura. 

➢ lazer, esporte, inclusão digital, ações afirmativas, visando a igualdade 

de gênero, étnico-racial e a liberdade de orientação sexual e religiosa. 

➢ Geração de emprego e renda à Casa do Trabalhador. 

 

➢ Dar sequência às políticas de combate ao racismo, com inclusão 

social, trabalhos de educação, saúde e autoestima da população 



 
negra. 

➢ Investir no Conselho Municipal da Mulher (balcão de informação 

em espaço público, práticas educativas e de controle social) e 

assegurar a assistência à maternidade. 

 

Programas sociais de amparo, proteção à mulher, ao idoso e à criança, 

 

➢ Programas de Transferência de Renda: Renda Mínima, Frente de 

Trabalho Municipal e Programa de Atendimento à População de Rua. 

➢ Auxiliar a sociedade nos anseios e esperanças comuns, sendo mais 

humana. 

➢ Criar possibilidades de ampliar cursos profissionalizantes nos bairros e 

regiões, para favorecer a todos sem deslocamento distantes. 

 

EDUCAÇÃO 

 

A Educação é um Direito e um Dever do município constitucionalmente 

estabelecido. Para tanto, deve contar com políticas educacionais voltadas 

ao acesso, permanência e eficiência, garantindo sua qualidade e 

valorizando seus profissionais que atuam de forma direta e indireta para 

que a educação tenha seu progresso e garanta seu papel fundamental na 

transformação de seus educandos e com isso uma sociedade mais justa e 

igualitária na busca permanente da evolução humana. 

➢ Aplicação do Plano Municipal de Educação e adequação conforme 

alterações do Plano Nacional de Educação. 

➢ Aplicação e reestruturação do Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação. 

➢ Ampliação das vagas de creches. 



 
➢ Implantação de sistema online de gerenciamento das inscrições para 

vagas em creche, aumentando a transparência e evitando 

“apadrinhamentos”. 

➢ Garantir uma educação de qualidade com bom atendimento ao aluno, 

estabelecendo parcerias com todos os setores da sociedade civil, buscando 

apoio e solução para os diversos casos onde há necessidade de 

intervenções imediatas seja na condição sócio-econômica, cultural, 

educacional e psicológica. Tendo como prioridade básica e fundamental a 

implantação da educação integral direcionada aos pequenos cidadãos 

jandirenses, de zero a seis anos de idade, com completa infraestrutura e 

atenção dos profissionais da educação com interfaces de todo o governo e 

parcerias com o público privado e formações de novas PPP. 

➢ Melhorias na refeição escolar e participação efetiva na qualidade e 

produção dos alimentos, garantindo uma alimentação saudável e saborosa. 

➢ Elaboração de materiais didáticos, estruturados a partir da Base 

Nacional Comum, criados pelos profissionais docentes da rede, com 

gerenciamento dos profissionais responsáveis pela educação básica da 

Secretaria Municipal da Educação e aplicados para toda a rede de ensino 

municipal. 

➢ Promover avaliações externas, periódicas, com o objetivo de aferir o 

aproveitamento dos estudos, buscando a melhoria constante da qualidade 

do processo de ensino e aprendizagem oferecendo subsídios na elaboração 

de políticas e ações educacionais. 

➢ Os resultados obtidos nas avaliações externas serão reconhecidos, 

através de um prêmio de valorização destinado a todos os profissionais da 

educação com o objetivo de assegurar o empenho e compromisso de todos 

e garantir uma educação de qualidade voltada ao desenvolvimento 

individual e coletivo; 



 
➢ Aquisição de materiais específicos para o uso e avaliação dos alunos com 

deficiência. 

➢ Implantação do Programa Escola Integrada: utilização dos espaços 

públicos, com olhar no contra turno, apoio aos alunos com déficit de 

aprendizagem e realização de atividades culturais e esportivas para todos 

(parceria com todas as secretarias). 

➢ Investir na formação continuada para todos os profissionais da 

Educação, com cargos novos e específicos, aquisição e implantação de 

todos os meios adequados para seu trabalho (Internet, fontes de pesquisa 

– videoteca, biblioteca, assessoria pedagógica). 



 

➢ Implantação do sistema de gerenciamento e acompanhamento dos 

índices de aproveitamento e frequência da educação básica via 

internet/intranet para que toda sociedade de Jandira que é beneficiada 

com a educação municipal tenha acesso e informações sobre a vida escolar 

de seus filhos e possam com isso apresentar ideias e até mesmo 

contribuições que reforcem a meta da qualidade nesta área; 

➢ Criação do Fórum permanente de Educação; 

➢ Criação da revista da educação com o objetivo de divulgação dos 

trabalhos realizados nas unidades escolares em incentivo à valorização dos 

educadores e profissionais da educação, garantindo publicidade e 

transparência nos trabalhos educacionais contribuindo ainda mais com a 

qualidade esperada; 

➢ Promover festivais de cultura e esportes, através do Programa Escola 

Integrada (parceria com todas as secretarias); 

➢ Inclusão do xadrez no currículo escolar desde o primeiro ano (parceria 

com o esporte). 

➢ Promover a festa do primeiro livro de leitura para os alunos dos 

primeiros anos do ciclo I da Educação Básica (todos os alunos receberão ao 

final do ano letivo um livro de presente como incentivo a prática leitora e a 

descoberta de novos conhecimentos). 

➢ Implantação do Programa Coleta Seletiva na Escola, em parceria com o 

Meio Ambiente, com o objetivo de conscientizar alunos e a sociedade da 

necessidade de cuidar da sustentabilidade da nossa cidade e promover 

outras ações correlatas transformando a escola num ponto de partida para 

o desenvolvimento da cultura do cuidar do que é nosso; 

➢ Reestruturação e manutenção da Fanfarra Municipal Infantil e Banda 

Municipal; 

➢ Criação do coral estudantil infantil; 



 
➢ Construção, reforma e ampliação de unidades escolares nas regiões 

com maior demanda, com foco nas pré-escolas e creches; 

➢ Ampliação da frota de ônibus escolares, para a realização de atividades 

culturais e esportivas; 

➢ Reestruturação dos laboratórios de informática nas unidades escolares; 

➢ Aprimorar Programa de Incentivo à Educação de Jovens e Adultos, a fim 

de erradicar o analfabetismo da população desta faixa etária, resgatando 

sua autoestima, proporcionando possibilidades de avanços nos estudo e 

sua participação como cidadão critico e atuante; 

➢ Reestruturar o Programa de distribuição de kits de materiais e uniformes 

escolares. 

➢ Reestruturação do Cursinho Popular e estudos de demanda. 

➢ Criar políticas de incentivo para os cursos da Universidade Aberta do 

Brasil como real possibilidade de acesso à formação de nível superior. 

 

JUVENTUDE 

 

Os jovens são atores sociais fundamentais e estratégicos para a 

transformação e melhoria do município de Jandira juntamente com as suas 

organizações de caráter político, social, estudantil, cultural, religioso e 

desportivo. 

➢ Criação e elaboração do Plano Municipal da Juventude. 

➢ Implantação da Virada Cultural e Sustentável. 

➢ Artes de rua, grafite, Hip Hop. 

➢ Implantação e execução de novos projetos e programas ligados à 

Educação, à Cultura e ao Esporte que digam respeito à comunidade jovem 

de Jandira. 

➢ Participação de festivais da juventude. 



 
➢ Foros de debates e iniciativas às várias ações do governo para garantir 

junto a sociedade a participação e fortalecimento das políticas públicas 

para a juventude. 

 

SAÚDE 

SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR. A saúde é, acima de tudo, um direito universal 

e fundamental do ser humano, firmado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e assegurado pela Constituição Federal de 1988. A efetivação da 

saúde como direito universal – ou seja, de todos – é um desafio que só pode 

ser alcançado por meio de políticas sociais e econômicas que reduzam as 

desigualdades sociais e regionais em nosso País, assegurando a cidadania e 

o fortalecimento da democracia. 

 

➢ Construção do Hospital e Maternidade de Jandira 

➢ Tornar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, mais 

humanizado, com atenção especial aos mais debilitados através de 

avaliação nos prontuários médicos. 

➢ Tornar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, mais 

humanizado, com atenção especial aos mais debilitados através de 

avaliação nos prontuários médicos. 

➢ Reforma e adaptação de salas nas UBS, melhorias nas instalações já 

existentes para oferecer dignidade e comodidade aos munícipes. 

➢ Implantação de Sistema de Padronização de Procedimentos em Saúde. 

➢ Implantação de Sistema de agendamento rápido e dirigido para os 

diversos tipos de exames e retorno ao médico em tempo adequado, tendo 

como foco o respeito ao portador de qualquer enfermidade. 

➢ Ampliar a abordagem técnica da inserção de orientação 

fisioterapêutica. 



 
➢ Aquisição de equipamentos permanentes que auxiliem na realização 

das ações em saúde (computador, viaturas, projetor...). 

➢ Implantação do Centro de Controle de Zoonoses. 

➢ Realizar programas de educação em saúde, vacinas, hanseníase e 

tracoma, e adequar recursos humanos e materiais. 

➢ Ampliação da cobertura do Programa de Saúde da Família. 

➢ Parcerias com Hospitais Públicos de grande porte, das Clínicas, Santa 

Casa e Hospitais regionais. 

➢ Fortalecimento dos conselhos gestores de saúde como instrumento de 

participação popular. 

➢ Valorização dos profissionais da saúde. 

➢ Ampliar o Programa de Saúde da Família, para que os profissionais 

possam prestar atendimento domiciliar, auxiliando na prevenção de 

doenças. 

➢ Redução da mortalidade infantil com centro de apoio integral à gestante, 

antes, durante e o pós-parto; 

➢ Centro psiquiátrico voltado para a questão de álcool e drogas; 

➢ Dialogar e discutir com os Conselhos da Saúde, propostas para melhorar 

a eficiência no atendimento na área da Saúde, aperfeiçoando assim a 

aplicação dos recursos públicos disponíveis. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. 

Jandira tem passado por vários problemas relacionados com segurança 

pública. Nos últimos anos. Os meios de comunicação têm noticiados vários 

crimes ocorridos no município, roubo de veículos, assaltos à mão armada, 



 
e também vários homicídios. A população sofre com a sensação de 

insegurança que assola a cidade. 

 

➢ Implatação do COI, Centro de Operações Integradas. Uma central de 

monitoramento, com câmeras de alto alcance, com a integração da Guarda 

Civil Municipal, da Defesa Civil e das Polícias Civil e Militar. 

➢ Aumento do efetivo de acordo com estudos e levantamentos da 

necessidade e prioridades para o adequado serviço da guarda municipal. 

➢ Realizar treinamentos e formação continuada. 

➢ Valorização dos profissionais da Guarda Municipal. 

➢ Melhorias do aparelhamento da guarda através de convênios e 

aplicação dos recursos para esse fim. 

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 

É dever do Município, fomentar práticas desportivas formais e não formais, 

cabendo a ele incentivar o lazer, como forma de promoção social. 

O papel do gestor público quanto à condução equilibrada e inclusiva do 

esporte na cidade e na perspectiva dos mecanismos de participação da 

sociedade durante os processos de elaboração, implementação do controle 

das políticas públicas de esporte e lazer. 

 

➢ Viabilizar constantemente os processos de elaboração e 

controle/avaliação de políticas púbicas efetivas de esporte e lazer para a 

sociedade; 

➢ Reestruturar a cidade da família e viabilizar o dos equipamentos 

públicos para a sociedade, de forma que todos tenham acesso e uso das 

práticas desportivas; 

➢ Promover a construção e ampliação/reforma/manutenção de espaços, 

instalações e equipamentos públicos adequados para a prática da atividade 



 
física e esportiva por parte da sociedade. 

➢ Reestruturação dos campeonatos municipais: futebol, futebol de salão, 

vôlei, basquete, handebol, bocha e esportes olímpicos. 

➢ Elaborar campanhas de divulgação e orientação sobre a importância e 

benefícios da prática regular de atividades física e esportiva. 

➢ Criação de ampliação de fundos de desenvolvimento ao esporte e lazer 

(FAE). 

➢ Criação de áreas de lazer e recreação nos bairros. 

➢ Trazer para Jandira competições regionais e participação de competições 

externas. 

➢ Reforma do campo do Sagrado Coração, com a finalização dos vestiários 

e sanitários. 

➢ Reforma do campo do Brotinho. 

➢ Reforma do campo do Figueirão. 

➢ Construção de novos espaços apropriados aos jovens e à melhor idade. 

➢ Investimento na capacitação dos professores de esportes.  

➢ Presença de turmas de treinamento nas escolas municipais, a fim de 

criar incentivos aos jovens de diversas faixas etárias. 

➢ Criar os Jogos escolares, para criar a integração e incentivar a prática 

esportiva desde a infância. 

➢ Participação da Coordenadoria de Juventude no planejamento, 

implantação e execução de todos os projetos e programas ligados à 

Educação, à Cultura e ao Esporte que digam respeito à comunidade jovem 

de Jandira. 

 

HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 

A Constituição Federal de 1988 pela primeira fez trouxe um capítulo próprio 



 
para tratar das questões urbanas, estabelecendo princípios e regras 

importantíssimas para a efetivação do direito à moradia. Dentre esses 

princípios destacam-se os princípios da propriedade privada e o princípio 

da propriedade urbana, com eixos basilares a efetivação do direito à 

moradia e a cidade. 

A legislação ambiental brasileira oferece o conceito, que também é o 

objetivo do desenvolvimento sustentável, na lei 6.938/81 (Política Nacional 

de Meio Ambiente). Em seu art. 2º: “A Política Nacional do Meio Ambiente 

tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana”. Dando continuidade no seu art. 

4º: “A Política Nacional do Meio Ambiente visará à compatibilização do 

desenvolvimento econômico- social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico”, de acordo com seu inciso 1º. 

 

➢ Criar um programa de compensação tributária, que possibilite o 

abatimento do valor do IPTU para cidadãos que promovam benfeitorias 

nos imóveis. 

➢ Promover a inclusão social por meio de infraestrutura nos bairros. 

➢ Realizar uma política para regularização fundiária. 

➢ Dar apoio técnico para quem constrói por conta própria. 

➢ Implantar um programa de coleta seletiva na cidade. 

➢ Garantir democraticamente o usufruto da cidade por todos os cidadãos. 

➢   Transformar o Parque Pedra Bonita na primeira escola ambiental a céu 

aberto do Brasil. 



 
➢ Ampliação do programa de castração animal. 

Desenvolvimento Econômico 

O desenvolvimento dos municípios não é determinado apenas pelas 

condições locais. Ele está articulado a processos condicionantes e recursos 

de outras esferas mais amplas que a do município (regionais, estaduais, 

nacionais). 

É de nossa responsabilidade dialogar com todos os setores da sociedade 

local e promover o diálogo entre todos os agentes econômicos, setores 

produtivos, segmentos sociais e os setores excluídos, e, além destes, com 

outras instâncias políticas e com os governos da região para encontrar as 

possíveis formas e instrumentos que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável. Muitas vezes, o crescimento econômico acontece, mas não 

diminui a pobreza, porque beneficia poucos, concentra renda e não amplia 

as oportunidades de trabalho e de acesso às políticas públicas e 

concretização de direitos. Assim, a necessidade não é apenas a de criar 

riquezas, mas também de distribuí-las. 

➢ Reestruturação das políticas do Trabalho e Renda, de forma a ampliar e 

intervir de formas positivas junto às entidades que compõem as indústrias 

e comércio local; 

➢ Criar incentivos fiscais para que mais empresas possam se instalar no 

município, gerando emprego e renda. 

➢ Dar sequência às políticas de combate ao racismo, com inclusão social, 

trabalhos de educação, saúde e autoestima da população negra. 

➢ Investir no Conselho Municipal da Mulher (balcão de informação em 

espaço público, práticas educativas e de controle social) e assegurar a 

assistência à maternidade. 

➢ Programas de Transferência de Renda: Renda Mínima, Frente de 



 
Trabalho Municipal e Programa de Atendimento à População de Rua. 

➢ Retomar o trabalho dos Núcleos de Integração Cidadã, reestruturados 

de forma a atender as demandas da população. 

➢ Estimular a geração de vagas do Programa Primeiro Emprego, para 

adolescentes a partir de 16 anos 

➢ Atender o que dispõe a legislação federal e acabar com a cobrança de 

taxas dos Micro Empreendedores Individuais. 

➢ Ampliar o acesso ao Banco do Povo, para fortalecer as micro e 

pequenas empresas e o micro empreendedor individual. 

CULTURA 

A Constituição de 1988 dedica uma seção à cultura e define o papel do 

Estado na sua valorização, preservação e difusão. No art. 216 a cultura é 

definida do seguinte modo: “Constitui-se patrimônio cultural brasileiro os 

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem”: 

 Formas de expressão; 

 Modos de criar, fazer e viver; 

 Criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços às manifestações artísticas 

e culturais. 

➢ Fortalecimento do Fundo Municipal de Cultura, importante 

instrumento de valorização da cultura e dos artistas locais. 

➢ Incentivo à exposição de obras de alunos, de artistas da cidade e da 

região em locais públicos, principalmente nas escolas, além de mostras de 

artes visuais no Teatro Municipal. 



 
➢ Promover periodicamente shows musicais na Praça de Eventos. 

➢ Dar apoio à formação de grupos de teatro da cidade, com oficinas, e 

incentivar a organização dos diversos segmentos artísticos da cidade. 

➢ Promover regularmente uma feira do livro. 

➢ Resgatar a encenação da Paixão de Cristo na semana santa; 

➢ Resgatar a comemoração do dia da Bíblia 

➢ Confecção e distribuição à população de uma agenda cultural mensal. 

➢ Aumentar a atratividade da Biblioteca Municipal, com a promoção de 

saraus literários, contação de histórias e a instalação de equipamentos 

lúdicos e interativos. 

 

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - TRANSPORTES – TRÂNSITO 

➢ Executar um pacote de obras para evitar alagamentos no Centro da 

cidade. 

 Investir em urbanização de praças, vielas e escadarias para garantir 

acesso facilitado aos locais de moradia, de trabalho, aos eventos, às 

escolas, aos postos de saúde, à Prefeitura, entre trabalho, entre outros. 

Estabelecer mecanismos para os portadores de necessidades especiais; 

➢ Readequação da “Zona Azul”, com uma política de educação de trânsito 

e não de arrecadação. 

➢ Melhoria nas condições dos Terminais. 

➢ Criar bolsões de estacionamento, no centro e nas periferias; 

➢ Reestruturar o trânsito da cidade; 

➢ Criar o projeto de mutirão cidade limpa, para recolher entulhos das ruas. 

➢ Resgatar o projeto de desassoreamento dos rios. 

➢ Resgatar o projeto de limpeza, manutenção, iluminação e segurança das 



 
praças públicas para uso de toda a população. 

➢ Abrir novas vias para a melhoria e escoamento dos veículos dos bairros 

para fora da cidade. 

TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 

 

Com a sistematização eletrônica da prefeitura, o controle do dinheiro 

público é de todos os cidadãos. Como acontece com o portal transparência, 

da Controladoria-Geral da União, o cidadão poderá acompanhar a execução 

financeira dos programas do governo municipal, acessando através da 

internet ou dos terminais espalhados pelos órgãos municipais, como, por 

exemplo, nas escolas, unidades de saúde e centros esportivos. 

Ao acessar informações da municipalidade, o cidadão ficará sabendo como 

o dinheiro público está sendo utilizado e passará a ser um fiscal da correta 

aplicação do mesmo. Diferentemente de hoje, o cidadão saberá onde e 

como estará sendo aplicado o dinheiro do município. 

Com isso, os corruptos que se beneficiam com a falta do controle do uso do 

dinheiro público não terão como atuar porque a população saberá pela 

internet e terminais de onde o dinheiro veio e para onde foi. 

A rede sistematizada da prestação de serviço eletrônica tornará 

transparente o uso do dinheiro público e o combate à corrupção será 

efetivo e público. 
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