PROPOSTA DE GOVERNO PARA A GESTÃO 2021-2024
COLIGAÇÃO “PRA MUDAR JANDIRA VAMOS JUNTOS”- PT/AVANTE/PC do B
ELEIÇÕES 2020
Nosso Programa de Governo foi construído a partir de 4 eixos centrais e complementares entre
si, quais sejam: Gestão Pública Democrática, Participação Popular, Transparência e Controle
Social; Desenvolvimento e Sustentabilidade para Jandira; Qualidade de Vida e Efetivação de
Direitos Sociais e Jandira do século XXI.
Nossa Proposta tem como principais ações:
1. Implantação de um Hospital/Maternidade em nossa cidade, com apoio dos governos
Federal e estadual;
2. Investir no fortalecimento do atendimento básico de saúde;
3. Promover a humanização do atendimento público de saúde;
4. Articular com os empresários e trabalhadores uma política industrial que tenha como
prioridade a geração de emprego e renda;
5. Fomentar a formação/requalificação profissional da população em articulação com as
escolas técnicas, universidades, sindicatos e o empresariado;
6. Criar oportunidades para que os jovens tenham acesso ao primeiro emprego;
7. Buscar parcerias com o governo federal, estadual e iniciativa privada para alavancar o
desenvolvimento social e econômico de Jandira.
8. Combate permanente a corrupção;
9. Garantir transparência das ações do governo, por meio do livre acesso às informações
do Governo Municipal;
10. Construir as políticas públicas com base nas principais demandas populares;
11. Discutir diretamente com a população as prioridades orçamentárias, por meio do
orçamento participativo;
12. Fazer funcionar de forma eficaz o que existe de equipamentos e políticas públicas;
13. Integrar as políticas públicas entre todas as secretarias municipais;
14. Garantir uma educação de qualidade para todos os alunos da rede municipal de ensino;
15. Reestruturar o cursinho popular, aumentando o número de vagas e a qualidade do
ensino ofertado;
16. Dar continuidade as ações do plano municipal de educação;
17. Promover a gestão democrática da educação, por meio da articulação da comunidade
escolar;

18. Promover o desenvolvimento social, através da assistência social aos mais necessitados
garantindo os direitos que preservam a dignidade humana;
19. Valorizar os funcionários públicos;
20. Promover o Esporte, Cultura e Lazer para todos;
21. Articular a política habitacional com a política urbana, bem como as políticas sociais de
combate à exclusão e à violência;
22. Fortalecer ações de segurança preventivas;
23. Criar plano municipal de políticas públicas para mulheres;
24. Promover política pública intersetorial para os idosos;
25. Construir uma política tarifária no transporte público municipal que leve paulatinamente a
instituição da tarifa zero em nosso município;
26. Incentivar a juventude para ser protagonista da criação de políticas públicas de seu
interesse.

Diante do exposto, reafirmamos nosso compromisso em defender os valores republicanos
expressos em nossa Constituição, e com muito esmero o princípio de que todo poder emana do
povo.
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