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Uma nova Jacareí já começou 

 

 

Quando assumimos a gestão do Município de Jacareí em janeiro de 

2017, sabíamos que teríamos pela frente um grande desafio. Depois de anos de 

paralisia e gestão ineficiente, era preciso arrumar a casa, colocar as contas em 

dia, resolver os problemas urgentes das pessoas, como falta de vagas em 

creches, longas filas de espera por remédios e atendimentos de saúde, e 

estruturais da Cidade, como  ausência de saneamento básico nas regiões mais 

pobres, e ainda liderar um projeto sustentável de cidade, baseado em estudo, 

planejamento e trabalho, capaz de colocar Jacareí de volta ao rumo do 

desenvolvimento social e econômico. 

Some-se a isso um cenário nacional de recessão econômica, 

desemprego crescente e, ao final do mandato, uma pandemia de proporções 

globais que obrigou o Brasil e o mundo a entrar em quarentena forçada por tempo 

indeterminado. 

Porém, não nos intimidamos perante os desafios. Resultados 

surgem de planejamento de curto, médio e longo prazos, coordenação de 

esforços, comprometimento, trabalho de equipe, seriedade, respeito às leis e ao 

interesse público e, principalmente, muito diálogo com a população. Com essa 

convicção, seguimos adiante. 

Desde o início, sabíamos que a chave para o desenvolvimento de 

Jacareí seria investir naquilo que temos de melhor: Nossas pessoas! Depois de 

anos de falta de planejamento e de projetos concretos, era preciso devolver à 

população a alegria e o orgulho de sair às nossas ruas, olhar para a nossa cidade, 

reconhecer-se nela e dizer: “amo minha terra e quero crescer junto dela!”. 

Devolver Jacareí aos jacareienses, transformando-a em um lugar 

agradável para se morar, descansar, divertir-se, fazer negócios e prosperar.  Das 

crises, surgem oportunidades. Estamos trabalhando para isso.  

E a cidade já começou a mudar de verdade e para melhor. 
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Mudando de verdade: Eficiência e transparência 

 

Primeiro, foi preciso investir na eficiência da gestão, por meio de 

mecanismos de controle dos gastos públicos, uniformização e fiscalização de 

processos e regularização de contratações, entre outros pontos. Demos ênfase à 

correta aplicação dos recursos públicos e a total transparência para as 

atividades da Prefeitura, com o devido respeito à coisa pública e rigoroso respeito 

à leis.  

Jacareí é referência em boas práticas de transparência, 

conforme estudo divulgado pelo Tribunal de Contas da União no início de 2019. 

Jacareí em 2020, recebe do Observatório Social do Brasil a melhor 

avaliação entre as Prefeituras do Vale do Paraíba quanto à transparência nas 

contratações emergenciais realizadas para o enfrentamento da pandemia de 

COVID-19. 

Jacareí tem aprovadas as contas de 2017 e parecer favorável do 

Tribunal de Contas sobre as contas de 2018.    

Já foi possível conceder aumento real nos vencimentos dos 

servidores públicos efetivos em três anos consecutivos – 2017, 2018 e 

2019. 

Importante frisar: tudo foi possível com investimento em gestão 

eficiente e sem reajuste de impostos, em especial o Imposto Predial e 

Territorial Urbana (IPTU), o qual se manteve sem aumento nossos quatro anos de 

mandato.  

 

Anel Viário: começou e vai continuar 

 

Estamos transformando Jacareí em uma cidade próspera e com boa 

qualidade de vida, com o Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de 

Jacareí (PRODUS), lançado em 2018: soluções para os problemas de 

trânsito da cidade, em especial, os congestionamentos diários na região central; 

a implantação de novas áreas verdes e de lazer destinadas a toda 

população, de modo a estimular as pessoas a ocupar os espaços públicos e 

fomentar negócios relacionados à economia criativa, e ainda resolver os 

problemas crônicos de enchentes na Região Oeste, com a macrodrenagem do 

Córrego do Tanquinho.  

Demos início à primeira fase de implantação do Anel Viário de 

Jacareí, um conjunto de obras de mobilidade urbana – incluídas a aguardada 
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construção da Terceira Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, a duplicação da 

Avenida Presidente Humberto Castelo Branco e a interligação entre a 

Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino e o Parque Meia Lua, e uma ampla 

rede de ciclovias que interligará todas as regiões da cidade ao Centro.  

Na segunda fase de implantação do Anel Viário, estão planejadas as 

obras do Eixo Nilo Máximo – Geraldo Scavone; Eixo Nilo Máximo – Euryales 

Zerbine; e Eixo Castelo Branco – Lucas Nogueira Garcez, a serem iniciadas 

após o fim da revisão do Plano diretor. 

 

Mudando para as pessoas 

 

Outra vertente do Programa é a requalificação urbana e 

ambiental de áreas antes degradadas da Região Central, como a Orla do Rio 

Paraíba do Sul, o conjunto histórico e arquitetônico formado pelo Pátio dos Trilhos 

e Praça Conde Frontin, o Viveiro Municipal, entre outros pontos, transformando-as 

em áreas de lazer e convivência e estimular os negócios voltados à economia 

criativa, como a gastronomia, o artesanato e o turismo.  

A recuperação ambiental do Morro do Cristo, área verde 

atualmente degradada e que, em breve, será transformada em grande área verde 

de lazer e contemplação, destinada a toda a população.  

A Orla do Rio Paraíba do Sul, transformando-a em área verde 

dedicada à prática de esportes, lazer e convivência, com respeito às margens do 

Rio Paraíba, grande patrimônio ambiental de nossa cidade.  

O programa Renova Centro, destinada à requalificação urbanística 

e ambiental da região onde hoje estão compreendidos importantes marcos 

históricos, culturais, arquitetônicos e paisagísticos a cidade, como Parque da 

Cidade, Pátio dos Trilhos, Sala Mário Lago, Praça Conde Frontin e imediações. 

Por fim, planejamos a macrodrenagem do Córrego do 

Tanquinho, de modo a dar fim aos históricos problemas de enchentes e 

inundações nos bairros localizados em sua proximidade, como Jardim Emília, Vila 

Ita I e II e outros. 

Esse é só o começo. Entre 2011 e 2024 realizaremos:  
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Cidade Educadora 

 

 Objetivo 1: Ampliar as vagas na Escola Integral: 

 

Meta 1: Construir o Centro Educacional Darcy Ribeiro para 1.565 alunos do 

ensino fundamental da Região Oeste, atendendo ao Bandeira Branca, Igarapés, 

Parque Imperial, Parque Meia Lua, 1° de Maio, Rio Abaixo; 

Meta 2: Ampliar vagas de ensino integral para o Santo Antônio da Boa Vista, 

Jardim Colônia e Rio Comprido.  

 

 Objetivo 2: Prosseguir com a valorização do profissional da educação:  

 

Meta 1: Retomar a revisão do piso salarial municipal, igualando-o aos pisos das 

cidades vizinhas, e finalizar a atualização do plano de carreira dos servidores da 

educação; 

Meta 2: Fortalecer o uso de tecnologias e as práticas pedagógicas inovadoras. 

 

 Objetivo 3: Seguir melhorando na qualidade do ensino:  

 

Meta 1: Fortalecer a atual política pública de incentivo à leitura em âmbito 

municipal:  

a. Criar o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas;  

b. Estabelecer o Sistema Integrado de Bibliotecas Públicas Municipais, 

integrando unidades e acervos;  

Meta 2: Estimular o protagonismo do estudante em  projetos, com aulas de 

robótica, pequenos reparos, entre outras.  

Meta 3: Implantar o ensino de línguas (inglês e/ou espanhol) por aprendizagem 

remota e optativa. 

Meta 4: Implantar o Programa de Altas Habilidades do Transtorno do Espectro 

Autistas e outros (ProAHTEA); 

  

Objetivo 4: Ampliar a Educação de Jovens e Adultos (EJA): 
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Meta 1: Implantar no Município o Centro de Educação de Jovens e Adultos - 

CEEJA, com aulas à distância e suporte pedagógico, para a conclusão do ensino 

fundamental e médio; 

Meta 2: Implantar a EJA com foco nas habilidades e competências da qualificação 

profissional, voltado para  as novas perspectivas no mercado de trabalho. 

 

Objetivo 5: Aumentar a intersetorialidade das políticas públicas 

municipais:  

 

Meta 1: Criar o Núcleo de Educação Patrimonial conjuntamente com a Fundação 

Cultural, o qual será responsável pela criação de práticas não formais de educação 

no âmbito do patrimônio histórico, arquitetônico, tangível, intangível e ambiental 

da cidade; 

 

Objetivo 6: Preparar nossas crianças para o futuro:  

 

Meta 1: Desenvolver programas e ações educativas que fomentem as 

competências sócio-emocionais (inteligência emocional); a educação financeira; 

empreendedorismo e inovação, por meio de atividades colaborativas; 

Meta 2: Trabalhar intensivamente em medidas de prevenção e mediação ao 

bullying nas escolas. 

 

Objetivo 7: Construção, reforma e ampliação de unidades escolares- 

prioridades: 

 

Meta 1: Construção de novas Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental 

(EMEIF): 

1) EMEIF Jd. Maria Amélia 

2) EMEIF Centro  

Meta 2: Construção de novas creches em  parceria com os governos Estadual e 

Federal:  

1) Jardim Paraíso  

2) Terras de Conceição  

3) Bairro do Igarapés 

4) 1° de Maio.  

 

Meta 3: Reformas e Ampliações 
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1) Creche Dirce de Miranda - Bairro São João 

2) Creche Zulmira de Oliveira -  Jd. Esperança 

3) EMEIF Presbítero - rua Cecília Meireles - Veraneio Ijal 

4) EMEI Vicentina das Dores Queiroz - Jd. das Indústrias 

5) EMEI Maria Alice Marcondes Gomes Pereira - Jd. Primavera  

6) EMEF Lamartine Delamare – Centro 

7) EMEF Silvia Aparecida Rezende Barreto  - Jd. Esperança 

8) EMEF Maria T. Ganassali de Oliveira - Jd. Colônia  

9) EMEF Célia Guedes - Jd. Primavera  

10) EMEIF Luiz Carlos Maiola Covre (SENAI) -  Jd. Emília 

11) Creche Oswaldo Piris de Oliveira -  Jd. Emília (EMEI) 

12) Creche Therezinha de Lourdes - Centro 

 

Cidade Saudável  

 

Objetivo 1: Ampliar a estrutura de atendimento básico de saúde nos 

bairros:  

 

Meta 1: Instalar a Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Flórida; 

Meta 2: Reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Bandeira Banca;  

Meta 3: Reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio da Boa Vista;  

Meta 4: Reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Santo Antônio 

Meta 5: Reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Esperança 

Meta 6: Reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Meia Lua 

Meta 7: Reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Zezé 

Meta 8: Ampliar a Estratégia de Saúde da Família no Município, com expansão na 

Região Oeste e na Região Central; 

 

Objetivo 2:  Ampliar os serviços de atenção especializada: 

 

Meta 1: Aumentar em 20% a capacidade de realização de exames e diagnósticos; 

Meta 2: Aumentar em 30% a capacidade de consultas de especialidades; 

Meta 3: Expandir o atendimento do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) 

com a construção de uma nova unidade na Região Leste do Município; 

Meta 4: Criar o Centro de Reabilitação Física de Jacareí; 

Meta 5: Criar o Centro Oftalmológico no Município; 
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Meta 6: Ampliação do Laboratório Municipal, possibilitando a inclusão do 

Laboratório de Diagnóstico Molecular. 

 

Objetivo 3: Ampliar o Atendimento as Urgências 

 

Meta 1: Criar o Centro de Trauma da Rede Municipal de Saúde. 

 

Objetivo 4: Aumentar o número de atendimentos odontológicos na rede 

municipal:  

 

Meta 1: Ampliar em 50% a capacidade de atendimento do Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) do Município; 

 

Objetivo 5: Investir na saúde preventiva em parceria com a Secretaria de 

Esportes: 

 

Meta: Criar o programa de prática de esporte para pessoas assistidas pela rede 

municipal de saúde como forma de prevenir doenças, estimular habilidades e 

promover a sociabilidade em especial da melhor idade (Parque Santo Antônio, 

Parque Meia Lua e Jardim das Indústrias).  

 

Cidade Acolhedora 

 

Objetivo 1: Ampliar os serviços de proteção social básica:  

 

Meta 1: Construir o Centro de Convivência de Idosos na Região Norte; 

Meta 2: Implantar outra unidade do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) na Região Oeste; 

 

Objetivo 2: Ampliar a proteção social a mulher vítima de violência:  

 

Meta 1: Promover articulação com outros municípios para a proteção integral à 

mulher vítima de violência doméstica; 

Meta 2: Criar vagas em abrigos institucionais para mulheres vítimas de violência 

doméstica. 
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Objetivo 3: Fortalecer as políticas públicas voltadas ao idoso  

 

Meta 1: Criar o Centro Dia para Idosos, de atenção à população idosa; 

Cidade Pulsante 

 

Objetivo 1: Preservar e valorizar o patrimônio material e imaterial: 

 

Meta 1: Transformar o Arquivo Público Municipal no Centro de Memória de 

Jacareí, com investimento em modernização da estrutura e digitalização de 

acervos.   

 

Objetivo 2: Ampliar os investimentos na área cultural:   

 

Meta 1: Criar a Casa da Criatividade, espaço de formação dedicado a projetos de 

economia criativa de artistas e produtores culturais locais, oferecendo 

infraestrutura e conhecimento para que possam desenvolver suas atividades e 

promover trocas de experiências e resultados; 

Meta 2: Criar o “Programa Local de Cultura”, visando descentralizar as formações 

culturais e ampliando as parcerias com entidades sociais.  

Meta 3: Criar o Programa Aprendiz Cultural, ofertando de bolsas de estudos e 

outros incentivos para jovens que se destaquem em alguma área das artes, 

ofertando também ensinos mais aprofundados. 

 

Cidade igual para todos  

 

Objetivo 1:  Avançar nos processos de regularização fundiária:  

 

Meta 1: Promover a Regularização Fundiária no 22 de Abril;  

Meta 2: Promover a Regularização Fundiária no Bela Vista I e II;  

Meta 3: Promover a Regularização Fundiária no Jardim Conquista;  

Meta 4: Promover a Regularização Fundiária no Jardim Paraíba;  

Meta 5: Promover a Regularização Fundiária no Veraneio Ijal; 

Meta 6: Promover a Regularização Fundiária no Viela Xucuru; 

Meta 7: Promover a Regularização Fundiária no Vila Ita I e II. 
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Cidade em Movimento 

 

Objetivo 1: Fomentar o rugby municipal: 

 

Meta: Construir campo de Rugby de padrão internacional. 

Objetivo 2: Incentivar a prática do futebol nos bairros:  

 

Meta 1: Revitalizar campo do Parque Meia Lua; 

Meta 2: Revitalizar campo do CECAP; 

Meta 3: Revitalizar campo do Santa Rita; 

Meta 4: Implantar novo campo de futebol na região do Esperança; e 

Meta 5: Implantar novo campo de futebol no Vila Ita. 

 

Objetivo 3: Incentivar equipes esportivas competitivas:  

 

Meta 1: Implantar o Programa Atletas do Amanhã, para atletas de 08 a 20 anos;  

 

 

Cidade Sustentável 

se preparando para o Futuro 

Objetivo 1: Expansão do sistema viário municipal:  

 

Metas 1: Concluir a implantação da terceira ponte interligando a Avenida Malek 

Assad (Santa Maria) com a Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo 

Branco (próximo à Heineken); 

Meta 2: Finalizar a Avenida David Monteiro Lino, interligando-a com o Parque 

Meia Lua, com a UNIP, com São José dos Campos e pavimentando a marginal da 

Dutra até a Sany; 

Meta 3: Finalizar a duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar 

Castelo Branco e implantar um viaduto para quem sai da terceira ponte pela 

Castelo Branco, sentido Centro; 

Meta 4: Interligar a Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco à 

Avenida Lucas Nogueira Garcez; 

Meta 5: Interligar a Rodovia Geraldo Scavone com a CEBRACE e Rodovia Nilo 

Máximo; 
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Meta 6: Duplicar a Avenida Malek Assad, do entroncamento com a terceira ao 

Bairro Avareí; 

 

 

 

 

Objetivo 2: Pavimentar e instalar drenagem em vias municipais:   

 

Meta 1: Implantar pavimentação e drenagem ao longo da Avenida Professora 

Olinda Mercadante, do Jardim Paraiso (Rua 19)  ao Santo Antônio da Boa Vista; 

Meta 2: Recapear vias estruturais do município como as Avenidas Lucas Nogueira 

Garcez, Padre Eugênio e Siqueira Campos; 

Meta 3: Asfaltar a Estrada do Porto Velho nos bairros Jardim Panorama e Estância 

Porto Velho; 

Meta 4: Asfaltar a Estrada Francisco Eugênio Bicudo, do Maria Amélia ao Campo 

Grande; 

Meta 5: Implantar o circuito do ônibus no Veraneio Ijal, Veraneio Irajá e 

Igarapés; 

Meta 6: Concluir   o asfalto dos bairros urbanos (Colônia, Rio Cumprido, Cidade 

Salvador).  

 

Objetivo 3: Seguir melhorando a destinação das águas da chuva:  

 

Meta 1: Promover a canalização do Córrego do Tanquinho, da Vila Ita até o Rio 

Paraíba do Sul; 

Meta 2: Construir o Piscinão do Córrego Seco próximo à CEBRACE, com o 

objetivo de reter as águas de chuva na região do Parque Califórnia e Jardim Luiza, 

com novas galerias de macrodrenagem; 

Meta 3: Melhorar a canalização do Córrego do Turi na Região Central (Rua Minas 

Gerais); 

Meta 4: Promover melhorias e revitalização na região Jardim Siesta e entorno; 

Meta 5: Promover obras de drenagem e revitalização da Rua Ramira Cabral, no 

Centro da cidade; 

 

Objetivo 4: Implantar ligações viárias entre os bairros  
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Metas 1: Implantar travessia sobre Córrego Seco, ligando o Parque dos Sinos à 

Avenida Malek Assad;  

Meta 2: Interligar a Avenida Eduard Six com a Av Major Acácio Ferreira no Jardim 

Paraíba;  

Meta 3: Interligar a Av São João com a rua Café Filho no Jardim Jacinto;  

Meta 4: Interligar Jardim Nova Aliança e Vila Aprazível por meio à Rua Bento 

Guedes; 

Meta 5: Interligar o Bairro Cidade Salvador ao Parque dos Príncipes, por meio da 

Rua Egídio Válio. 

 

Objetivo 5: Melhorar a acessibilidade de ruas e calçadas da cidade: 

 

Metas 1: Revitalizar as calçadas da região central;   

Meta 2: Revitalizar a Rua Acrísio Santana, com implantação de calçadão e 

proibição a veículos automotores; 

 

Objetivo 6: Expandir e interconectar a rede de ciclovias da cidade: 

 

Meta 1: Implantar ligação cicloviária do Parque da Cidade ao Parque Meia Lua; 

Meta 2: Implantar ligação cicloviária do Parque da Cidade à Avenida Lucas 

Nogueira Garcez; 

Meta 3: Implantar ligação cicloviária do Parque da Cidade ao Jardim do Vale; 

Meta 4: Implantar ligação cicloviária do Parque da Cidade ao Vila Branca; 

Meta 5: Implantar ligação cicloviária da Avenida Major Acácio ao Jardim Emília; 

Meta 6: Implantar ligação cicloviária da Avenida Major Acácio ao Morro do Cristo, 

por meio de uma passarela para ciclistas e pedestres sobre o Rio Paraíba. 

Meta 7: Instituir o Plano Cicloviário Municipal, incluindo as trilhas rurais de 

Mountain Bike, definindo metas de execução e sinalização de rotas; 

 

Cidade Sustentável com Saneamento para Todos  

 

Objetivo 1: Garantir água de qualidade para todos 

 

Meta 1: Ampliar a rede de distribuição de água em bairros: Jamic, Estrada Bom 

Jesus, Itapema, Parateí do Meio e Bairro do Figueira;  
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Meta 2: Ampliar, readequar e modernizar a Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Central para o tratamento e distribuição de água a todo o Município;  

 

Objetivo 2: Tratar 100% do esgoto produzido no Município:   

 

Meta 1: Implantar rede coletora de esgoto na região dos Bairros Veraneio Ijal, 

Chácaras Reunidas Igarapés, Veraneio Irajá, Vila Ita II e III, Chácaras 

Guararema, Jardim Olympia e Estância Porto Velho para a despoluição de 

córregos da região; 

Meta 2: Implantar Coletores Tronco e Estações Elevatórias de Esgoto para a 

despoluição do Rio Paraíba do Sul, com atendimento dos bairros da Região Oeste 

como Jardim Esperança, Jardim Nova Esperança, Jardim São Luís, Jardim Terra de 

São João, Cidade Nova Jacareí, Jardim Flórida, Jardim Panorama, Cidade Jardim, 

entre outros, e da Região Leste parte do bairro Cidade Salvador (área da Fonte);  

Meta 3: Duplicar a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Central, acesso pela 

Avenida Malek Assad;  

Meta 4: Implantar a ETE Igarapés, para atendimento dos Bairros Igarapés, 1º de 

Maio, Bela Vista I, Bela Vista II, Jardim Alvorada, Veraneio Ijal e Veraneio Irajá;  

Meta 5: Implantar a ETE Cepinho/Ressaca;  

Meta 6: Implantar a ETE Pagador Andrade;  

Meta 7: Implantar a ETE Chácaras Guararema; 

Meta 8: Ampliação da ETE Santa Paula. 

 

Cidade Sustentável e Bem Cuidada 

 

Objetivo 1: Democratizar o acesso a áreas e espaços verdes:   

 

Meta 1: Implantar espaço verde dedicado ao lazer e à prática de esportes nos 

seguintes bairros:  

a) Jardim Imperial/Pedramar; 

b) Cidade Salvador/Jardim Santa Marina; 

c) Vila Ita II; 

d) Parque Califórnia; 

e) Campo Grande; 

f) Jardim Paraíso; 

g) Parque dos Príncipes/Jardim do Marquês; 
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Objetivo 2: Investir na recuperação e preservação de nosso patrimônio 

ambiental:  

 

Meta 1: Implementar o projeto de restauração dos corredores ecológicos de 

Jacareí; 

Meta 2: Realizar o inventário das nascentes de Jacareí, para fins de 

implementação de programa de proteção;  

 

Objetivo 3: Aprimorar o sistema de coleta, armazenamento e reciclagem 

do lixo:  

 

Meta 1: Implementar a coleta seletiva de resíduos em 100% dos bairros de 

Jacareí; 

Meta 2: Implantar três novos Locais de Entrega Voluntária (LEV), nos Bairros 

Cidade Salvador, 1º. De Maio, Jardim Colônia; 

 

Objetivo 4: Avançar nas ações de proteção animal  

 

Meta: Construir o Abrigo Municipal de Animais, para fins de cuidados da 

população de cachorros e gatos de rua; 

 

 

Cidade Participativa  

 

 

Objetivo 1: Aprimorar as ferramentas de participação social:  

 

Meta 1: Conscientizar a população sobre a importância da participação nas 

questões da cidade, com a realização de campanhas específicas na mídia e em 

redes sociais.  

Meta 2: Ampliar e qualificar os canais de participação popular, como audiências, 

consultas, reuniões, grupos focais, entre outros instrumentos. 

Meta 3: Desenvolver sistemas e metodologias de participação social em meio 

digital. 
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Objetivo 2: Envolver a comunidade no processo decisório de políticas 

públicas: 

 

Meta1: Envolver ainda mais a comunidade nas decisões que envolvem políticas 

públicas locais, por meio de instrumentos específicos de consulta; 

Meta 2: Fortalecer canais de comunicação direta com a comunidade para 

informar sobre o andamento as políticas públicas setoriais. 

 

 

Cidade Colaborativa (Servidor Público) 

 

Objetivo 1: Aumentar o protagonismo do servidor de carreira:   

 

Meta:  Seguir com política de valorização salarial; 

 

Objetivo 2: Promover a conscientização do valor do trabalho do servidor 

municipal para a cidade: 

 

Meta 1:  Promover a Mostra de Serviços, com o objetivo de apresentar à cidade 

as atividades realizadas pelos servidores municipais. 

Meta 2: Criar o “Contando Histórias”, programa em que os servidores poderão 

relatar histórias e situações relevantes sobre a história do Município; 

 

Objetivo 3: Fomentar um ambiente inspirador a novas ideias e 

habilidades:   

 

Meta 1: Criar o Laboratório de Ideias da Prefeitura, com realização de rodadas de 

debates entre gestores e servidores;   

Meta 2: Expandir a oferta de cursos para servidores e investir em gestores 

servidores.  

 

Cidade Inteligente  

 

 Objetivo1: Expandir o uso de tecnologia nas escolas: 
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Meta 1: Levar internet banda larga e equipamentos de informática a 100% das 

escolas da rede municipal de ensino; 

Meta 2: Expandir atividades de ensino utilizando plataformas tecnológicas; 

Meta 3: Garantir computadores, laptops e tablets voltados à aprendizagem 

digital; 

Meta 4: Digitalizar o acervo cultural do Município; 

Meta 5: Disponibilizar e-books em bibliotecas públicas; 

Meta 6: Reduzir a exclusão digital. 

 

Objetivo 2: Seguir investindo em gestão inteligente da informação: 

 

Meta 1: Informatizar e otimizar o sistema de distribuição de remédios; 

Meta 2: Ampliar as funcionalidades do aplicativo da saúde para agendamento de 

consultas e exames; 

Meta 3: Criar prontuário eletrônico unificado. 

 

Objetivo 3: Avançar na desburocratização de procedimentos municipais: 

 

Meta 1: Diminuir o tempo de emissão de alvará, por meio da tramitação digital 

dos processos quando possível; 

Meta 3: Diminuir do tempo de aprovação de projetos, com a digitalização de 

todas as etapas dos processos quando possível; 

Meta 4: Aumentar a oferta de serviços urbanos acessíveis e que podem ser 

solicitados online. 

 

Objetivo 4: Aumentar a eficiência dos serviços de saneamento: 

 

Meta 1: Garantir um aumento no percentual de reutilização de águas residuais 

tratadas; 

Meta 2: Monitorar e Reduzir a perda de água; 

Meta 3: Garantir aumento da porcentagem de imóveis na cidade com medidores 

inteligentes; 

 

Objetivo 5: Gerar energia sustentável  

 

Meta: Estimular a geração descentralizada de energia limpa no Município. 
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Objetivo 6: Criar o Programa Jacareí Cidade Inteligente: 

 

Meta 1: Implantar sistema digital de geoprocessamento para se agilizar os 

processos de emissão de certidão de diretrizes, habite-se, alvarás, laudos, entre 

outros. 

Meta 2: Criar a Agenda Municipal de Inovação, com eventos anuais de 

exposições e palestras voltadas ao empreendedorismo e finanças. 

 

Objetivo 7: Viabilizar parcerias com a iniciativa privada:  

 

Meta 1: Potencializar a incubadora de empresas com oferecimento de 

treinamentos e cursos de empreendedorismo para as pequenas empresas em 

parceria com Instituto Federal, Fatec e Centro Paula Souza; 

Meta 2: Fomentar a criação de uma plataforma de vendas online em parceria 

com empresas de TI oferecendo um conjunto de soluções para que o comércio e 

serviços ofertem seus produtos em plataformas digitais; 

Meta 3: Fomentar a criação de uma vitrine digital em parceria com empresas de 

TI de forma a oferecer uma solução gratuita para viabilizar a rápida implantação 

para lojistas começarem a vender online com facilidade; 

Meta 5: Expandir o mercado local com atração de redes varejistas e 

atacadistas; 

Meta 6: Criar o Selo Sustentabilidade para reconhecer as práticas sustentáveis 

nas empresas do Município. 

 

Cidade de Empreendedores 

 

Objetivo 1: Fomentar o empreendedorismo 

  

Meta 1: Criar clusters no Município em parceria com as empresas locais, para o 

mapeamento de demandas, interlocução e fechamento de parcerias com 

indústrias;   

Meta 2: Facilitar o acesso ao crédito, por meio de uma força tarefa com o 

objetivo de aumentar o número de propostas analisadas pelo Banco do Povo e 

Desenvolve SP;   

Meta 3: Oferecer orientação a negócios, com o fornecimento de consultoria 

econômica, jurídica, contábil, trabalhista e tributária adequada às novas 
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realidades; 

 

Objetivo 2: Dinamizar a recolocação profissional:  

 

Meta 1: Expandir os cursos profissionalizantes da Secretaria Municipal de 

Educação, conforme demandas do mercado de trabalho;   

Meta 2: Articular as demandas do mercado local ao banco de dados do PAT e 

SINE, diminuindo o tempo de espera pela recolocação profissional.  

 

Objetivo 3: Fomentar a Economia Criativa e a Economia Solidária  

 

Meta 1: Criar o Plano Municipal de Economia Criativa, em parceria com a 

sociedade civil, para o planejamento estratégico de ações na área; 

Meta 2: Fomentar a economia local e a identidade do Município, com a criação 

de espaços de exposição e comércio para pequenos produtores na orla do Rio 

Paraíba do Sul e no Horto Florestal (atual Viveiro Seo Moura); 

Meta 3: Criar a Casa do Artesão, espaço voltado à exposição e qualificação dos 

produtores locais, nas dependências do Mercado Municipal; 

Meta 4: Expandir o Programa Empreendedoras da Moda, para formação e 

treinamento de costureiras; 

Meta 5: Aprimorar parcerias com outras esferas de governo para estímulo à 

economia criativa, com formação de produtores e artistas locais; 

Meta 6: Incentivar projetos das cooperativas de coleta seletiva, com expansão 

da coleta treinamentos aos catadores da cidade. 

 

Objetivo 4: Expandir os eventos voltados à gastronomia:  

 

Meta 1: Criar polo gastronômico de Jacareí próximo à orla do Rio Paraíba do 

Sul;  

Meta 2: Expandir o Projeto Jacareí Capital da Cerveja, com agenda anual de 

eventos, cursos de formação de produtores e degustadores, entre outras ações;  

Meta 3:  Incentivar as festas locais, com melhoria nas estruturas de eventos já 

consolidados ou novos, como festas religiosas, festa do bolinho caipira, festa do 

pastel, Festival de Blues e a Festa da Cerveja. 

 

Objetivo 5: Incentivar projetos de geração de renda na área rural:  
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Meta 1: Capacitar pequenos produtores rurais com cursos nas áreas de 

sustentabilidade, produção e comercialização de produtos orgânicos; 

Meta 2: Expandir o turismo rural, por meio do mapeamento, criação e rotas 

temáticas de turismo (ambientais, rurais e religiosas).  


