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POR UMA NOVA MANEIRA DE GOVERNAR 
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AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Apresentação

Candidato ao cargo de prefeito: Fábio Marcussi – 40 – PSB
Candidata ao cargo de vice prefeita: Fabiane de Fátima Spiandorim 40 – PSB

Partido Socialista Brasileiro “Por uma nova forma de governar pra você”

O Estado Municipal tem a responsabilidade, como ENTE FEDERADO, de cuidar do cidadão. O homem mora no município e é ao prefeito que ele procura
nos seus momentos de necessidade. A instância municipal é onde o fazer político transcende a ficção e vira realidade. Governar só terá sentido se o
fizermos ouvindo os reclamos da população. Governar de frente para a população é compartilhar, especialmente com aqueles que precisam de fato do
governo municipal. 

A governança municipal, além de entender e atender os mais carentes na oferta de serviços públicos essenciais, tem o dever de contribuir para com o
estado de direito do país e de promover a consolidação da democracia representativa.

Defender, dentro dos limites da lei, a democracia participativa, na qual o povo tenha voz e voto.

Entendemos que o Estado Municipal deverá ser do tamanho das demandas, ser o indutor dos desenvolvimentos econômico, científico, tecnológico e
cultural.

Jundiaí, 07 de setembro de 2020



A cidade não pode ser apenas objeto de urbanismo ou de planejamento urbano, mas deve ser o “Locus” onde possamos nos organizar em novas formas
de existência e de convivência, onde predomine o respeito às diferenças. É a busca da equidade.

Garantia dos direitos à moradia, à saúde, à educação, ao saneamento básico, ao direito ao uso da infraestrutura urbana- pública, ao transporte, aos
serviços de zeladoria da cidade, à cultura, ao esporte, ao lazer, à mobilidade urbana, ao meio ambiente, à diversidade, à ciência e à tecnologia.

O nosso programa de governo tem quatro eixos que conversam entre si: saúde, educação e trabalho, proteção social e mobilidade urbana.

O eleitor exerce o seu poder de escolha, podendo ficar entre o continuísmo e a mudança. E a mudança só virá com a alternância do poder. O nosso
governo vai olhar para as duas cidades de Jundiaí, a dos “ricos” e a dos “pobres”. 

Vamos transformar Jundiaí numa “cidade inclusiva”, onde só morar bem não basta, é necessário ainda “viver bem”. Essa alternância do poder é vital, ela
rompe paradigmas, propõe uma governança comprometida com os mais pobres, que são os que realmente precisam do Estado Municipal.

Com os cumprimentos.

Dr. Fábio Marcussi                                                       Fabiane de Fátima Spiandorim 
Candidato a prefeito                                                  Candidata a vice-prefeita
PSB-40                                                                             PSB - 40



Promover  a governança
sob a égide da
Democracia
representativa, 
estimulando políticas
específicas para os
bairros.

Governo Municipal será
do tamanho das
demandas populares.
Planejar o Estado,
visando a objetivos de
curto, médio e longo
prazos.

Promover dentro dos
ditames da lei, a
Democracia
participativa, na qual
o povo será ouvido.

Governar de frente para
a população de forma
honesta e efetiva, tendo
equipe de especialista a
frente das Secretarias. 
Combater
veementemente a
corrupção, reduzindo a
burocracia pública.



Garantir que o Governo
Municipal será o indutor
dos Desenvolvimentos
Humano, Econômico,
Tecnológico e Cultural.
Com ações frente aos
desafios que a nova
revolução industrial está
promovendo no mundo
do trabalho.

Assumir protagonismo
político da Aglomeração
Urbana de Jundiaí de
forma a servir de
modelo, promovendo o
desenvolvimento
harmônico da região.

Zelar pela qualidade
urbanística e
fomentar novas
formas de existência e
de convivência, em
que predomine o
respeito às diferenças  
e a busca da equidade.

Garantir o direito à
moradia, à saúde, à
educação, ao
saneamento e o acesso
à infraestrutura
pública, ao transporte,
à cultura, ao esporte, ao
lazer, à mobilidade
urbana, ao meio
ambiente e à inovação.



Saúde
Educação e Trabalho
Proteção Social
Mobilidade Urbana

Nosso programa de governo tem
4 eixos de Gestão Pública que
dialogam entre si:

Eixos Principais

Candidato a Prefeito – Fabio Marcussi
Candidata a Vice - Fabiane Spiandorim



EIXO
SAÚDE

A Saúde, pela inusitada situação do momento atual, agravada ainda mais
pela eclosão da pandemia do Corona-Vírus, receberá especial atenção em
nosso governo, com o objetivo de permitir aos munícipes o acesso rápido e
eficaz aos serviços de saúde, imprescindíveis para a preservação da vida
neste momento.
A saúde completa exige os procedimentos de prevenção, tratamento e
recuperação para o retorno à convivência social. A prevenção passou a ser
de extrema importância, eis que inibe a ocorrência das demais etapas e
mantém a pessoa em suas atividades habituais. 
Nas unidades de saúde, em conjunto com a mínima burocracia e com as
exigências administrativas, o eficaz atendimento sera implantado para que
a pessoa não tenha dissabores com exigências estranhas a suas
necessidades momentâneas, que é atenção à sua saúde, bem como que
disporá dos serviços básicos e necessários em locais próximos de sua
residência. Esse fato afasta a preocupação com deslocamentos,  acelerando
e permitindo o atendimento remoto nos casos de baixa complexidade.
O município é responsável pela saúde de sua população. Prover uma saúde
de qualidade é hoje um desafio que enfrentaremos com empenho e
persistência. Alguns pontos se mostram como mais representativos, tais
como: financiamento da saúde, transporte para fora do domicílio ou do
município, atuação conjunta com o Conselho Municipal de Saúde e cogestão
com os representantes do Estado e da União, e a qualidade da atenção à
saúde e da percepção da população quanto ao atendimento nessa área.
Dotaremos a cidade com um eficaz sistema de saúde.
Áreas tais como Saneamento Básico (DAE SA), Agricultura e Meio Ambiente
são correlatas e garantem a saúde e bem estar da população.



AÇÕES
Saúde, Saneamento Básico, Agricultura e
Meio Ambiente

Garantir a atenção básica: conjunto de ações que
engloba promoção, prevenção,diagnóstico,
tratamento e reabilitação. 
 Garantir a atenção ambulatorial: que é composta por
ações e serviços que visam a atender aos principais
problemas e agravos de saúde da população, cuja
complexidade da assistência na prática clínica
demanda a disponibilidade de profissionais
especializados e a utilização de recursos tecnológicos,
para o apoio diagnóstico e tratamento.
  Garantir a atenção de alta complexidade: composta
por um conjunto de procedimentos que envolve alta
tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à
população acesso a serviços qualificados, integrando-
os aos demais níveis de atenção à saúde.
Modernizar a Faculdade de Medicina e a de Educação
Física de Jundiaí
Investir nos Hospitais Universitário e São Vicente de
Paula e apoiar parcerias nacionais e internacionais.

SAÚDE



AÇÕES
Saúde, Saneamento Básico, Agricultura e
Meio Ambiente

Reorganização administrativa da DAE SA e novo
planejamento estratégico com concentração de
investimentos nas atividades fins da empresa,
garantindo ótimo atendimento aos munícipes no
tratamento de água e esgoto e no armazenamento e
distribuição de água potável.
Reduzir as perdas no sistema por meio de adoção das
novas tecnologias e manter equipe de plantão
adequada, evitando as frequentes interrupções no
abastecimento do município.
Desenvolver programas de estímulo econômico ao
reúso de água, ao armazenamento e a utilização de
águas pluviais e de redução do consumo de água
potável no município.
Investir na recuperação e na preservação dos
mananciais, especialmente, na Bacia hidrográfica do
Rio Jundiaí-Mirim.
Efetivamente tratar todo esgoto coletado e promover
a aplicação adequada do lodo gerado no processo.

SANEAMENTO BÁSICO



AÇÕES
Saúde, Saneamento Básico, Agricultura e
Meio Ambiente

Elaboração do plano DVI (Desenvolvimento e
inovação), voltado à produção focada no atendimento
da cidade. 

Introdução do “Protocolo de Transição Agroecológica”. 

Garantir de que a produção local de orgânicos seja
introduzida na merenda escolar.    

Monitoramento das “cadeias produtivas” regionais. 

Avaliação permanente das condições de crédito, de
seguro e de investimentos;

Desenvolvimento da “Rede Municipal de Agricultura
Solidária”.  

Organização de “Núcleos de Agricultores de Bairro”.      

Espaços educativos tornsformados em unidades
produtivas.

Organização da agricultura de paisagismos e da beleza
cênica.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



AÇÕES
Saúde, Saneamento Básico, Agricultura e
Meio Ambiente

Implementar o Plano Municipal Ambiental.

Estimular economicamente a logística reversa nos
domicílios e nos resíduos sólidos do GERESOL.

Aplicar compostagem nos resíduos das podas de
árvores.   

Efetivar a aplicação do Plano de Manejo da Reserva
Biológica da Serra do Japi.

Ampliar a aplicação do IPTU VERDE para outros
serviços ambientais, tal como o reúso de água.

Reorganizar a Guarda Municipal em relação aos
serviços de vigilância e fiscalização da Serra do Japi,
investindo os recursos da Fundo Municipal de
Conservação da Qualidade Ambiental.

Na iluminação pública e na de edifícios públicos,
investir em energia fotovoltáica e na troca das
lâmpadas comuns pelas do tipo LEED, oferecendo
maior qualidade.      

MEIO AMBIENTE



A Saúde começa na alimentação saudável 

Nossos recursos hídricos devem
receber especial atenção 



EDUCAÇÃO 

E TRABALHO

A Educação e o Trabalho são duas importantes áreas nas quais o Poder
Público Municipal deve atuar, seja como protagonista de ações, seja como
incentivador e colaborador de ações desenvolvidas por iniciativas
espontâneas da sociedade. A Educação prepara a pessoa para vida em
sociedade, para o exercício da Cidadania e para a fase produtiva de sua
existência, na qual adquire seus bens culturais, econômicos e financeiros. 

Sem a Educação, não será possível o Trabalho, eis que o mundo
contemporâneo exige habilidades pessoais impensáveis até poucos anos. A
Educação de qualidade, aqui considerada, engloba a formação institucional
e a habilitação profissional, sem a qual, não se capacitam pessoas para as
atividades produtivas.

No aspecto da Educação, garantiremos a consolidação do sistema de ensino
existente e promoveremos a expansão para atender a demanda total, nos
setores de Creches, de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (até o 5º
ano). Transporte e Alimentação Escolar terão atenção prioritária.

O Trabalho, um direito da pessoa, é a atividade humana que impulsiona o
desenvolvimento material da sociedade e que gera bens econômicos e
financeiros para o indivíduo. 

A geração de postos de trabalho no mercado, necessita de investimentos
das corporações. As economias criativa e colaborativa também avançam em
passos largos na nova economia emergente . 



EIXO
EDUCAÇÃO
E TRABALHO

Estabeleceremos ações para aumentar não só as ofertas de postos de
trabalho, diminuindo efetivamente a burocracia municipal quando da
abertura de novas empresas, mas também o apoio institucional e a
alteração da legislação municipal, incentivando o surgimento de novas
empresas, mesmo individuais, com as quais daremos apoio total inclusive
os profissionais liberais.

Prover a cidade com políticas de geração e qualificação do emprego é um
desafio político que enfrentaremos e venceremos. A nova realidade que se
apresenta, atualmente, devido à pandemia do Corona-Vírus, que
desencadeou a modalidade do trabalho remoto, será considerada em nosso
governo, pois quanto maior for o número de pessoas trabalhando de seus
locais de residência, o deslocamento físico será reduzido, com a diminuição
da ocupação das vias e transportes públicos, ocasionando melhora na
mobilidade urbana. 

Abordaremos as atividades de trabalho urbana e rural, bem como o
incentivo e apoio para o surgimento de empresas de prestação de serviços,
as quais, em razão da localização geográfica de Jundiaí, poderão ter
atividades muito rentáveis, e  a consequente oferta de postos de trabalho.

Secretarias tais como Esportes; Cultura; Desenvolvimento Econômico
Ciência e Tecnologia; Serviços Públicos e Obras são áreas correlatas, pois
garantem desenvolvimento humano pleno e geração de emprego e de
renda.



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Nenhuma criança fora da creche. Reunir os
mantenedores que interagem com o município, no
segmento creche, visando uma discussão aprofundada
sobre um aumento na disponibilização de vagas, por
meio da revisão completa da Legislação em vigor e dos
valores pagos pelo município.

Desenvolver, em conjunto com os trabalhadores da
educação e com a comunidade, um novo  Referencial
Curricular.

Formação e qualificação dos trabalhadores da
educação. Estabelecer convênios com universidades
locais, estaduais, federais e internacionais   para
formação e capacitação do pessoal do magistério.

Promover a inclusão dos alunos portadores de
necessidades especiais, com a aplicação da legislação
vigente e com o previsto na LDB, garantindo a
acessibilidade deles, a aquisição de equipamentos
específicos e a qualificação dos profissionais.

EDUCAÇÃO



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Nenhum aluno sem saber ler e escrever ao final do 1º
ano do Ensino Fundamental. Monitoramento
permanente, avaliações externa e interna do sistema,
em relação às ações educativas e aos seus resultados.
Aplicação rigorosa dos recursos do FUNDEB,
especialmente no que tange ao percentual dedicado ao
salário do professor.
Após audiências públicas, enviaremos à Câmara
Municipal projeto de lei, propondo a reforma do
Estatuto do Magistério e do Regimento Interno,
reparando perdas e valorizando especialistas, mestres
e doutores. 
Revitalizar incorporando tecnologias no Complexo
Argos: TVE, EJA, Centro de Línguas, Biblioteca Pública e
Centro de Formação e Capacitação Prof. Paulo Freire.
Climatizar todas as salas de aula do município.
Implementar o “Projeto Residência Pedagógica", no
qual o futuro docente, quando aprovado em concurso
público, passará por seis meses de preparação e
certificação para ingressar no Sistema de Ensino.

EDUCAÇÃO    



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Devolver a TV Educativa aos profissionais da educação.

Utilizar os Complexos Educacionais, Culturais e
Esportivos para a realização de atividades no contra
turno dos estudantes.

No Projeto "Vale Verde", instalar unidade de
processamento de legumes, de frutas e de verdura,s
com  câmaras frias. Adquirir veículos refrigerados,
equipamentos modernos para o manejo do solo,
plantio e colheita das hortaliças e legumes, em vários
bairros do município.

Tornar a alimentação escolar mais natural e saudável,
por meio da redução de alimentos processados e do
consequente aumento de produtos “in natura”.
Modernizar o sistema de cozinhas escolares,
utilizando-se  tecnologias de preparo e de cozimento. 

Revisar a regulamentação do transporte escolar com o
objetivo de ampliar e melhorar os serviços.

Criar uma biblioteca virtual municipal.

EDUCAÇÃO      



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Utilizar da atividade esportiva como ferramenta de
controle à obesidade infantil e como combate às
drogas.

Recuperar e modernizar os Complexos Educacionais,
Culturais e Esportivos, incluindo todos os ginásios
cobertos, com novas tecnologias, tais como: placares
eletrônicos, internet, sonorização, iluminação.
Reformar os sanitários.

Implementar o projeto "Os bairros participam da vida
esportiva da cidade”, incluindo as pessoas da terceira
idade com atividades exclusivas, em modalidades, tais
como, basquete, voleibol, handboll, futebol de salão,
atletismo, ginástica olímpica e outras modalidades. 

Reunir os representantes das modalidades esportivas
para o levantamento das demandas e para proposição
de ações.

ESPORTE



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Apoiar o futebol amador, melhorando campos de
futebol, sanitários e vestiários, iluminação,
incentivando os jogos noturnos e remunerando a
arbitragem com o suporte da Guarda Municipal
durante as atividades.

Cadastrar biometricamente os frequentadores dos
complexos esportivos, de modo a identifica-los,
eletronicamente, nas portarias dos complexos,
visando à segurança dos usuários.

Revitalizar e modernizar a área do esporte de
competição da cidade, especialmente para a
participação nos jogos regionais e abertos,
implantando medicina esportiva, incluindo as
Faculdades de Educação Física e Medicina.

Recuperar o Complexo Romão de Souza e outros.

Retomar o Projeto Gincana Inter-escolar com a
participação das escolas municipais e estaduais.

ESPORTE E CULTURA



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Estabelecer com os clubes sociais de nossa cidade
convênios, que, além do esporte e da recreação, que
poderão ofertar vagas de creche e apoio às
associações de amigos de bairros, permitindo a
recuperação e a manutenção dos espaços físicos,
incluindo-os na Política Cultural.       

Efetivar a Política Cultural de utilização dos espaços
públicos municipais, dentre eles: Polyteama, Centro
das Artes, Complexos Educacionais, Culturais e
Esportivos, Comendador Antônio Carbonari (Parque da
Uva), Parque do Trabalhador (Corrupira), Centros
Esportivos, Ginásios Cobertos, Escolas Públicas
(municipais e estaduais), Complexo FEPASA e o Centro
(calçadão).

ESPORTE E CULTURA



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Formar Agentes Culturais para auxiliar na
descentralização da Cultura.
Descentralizar a cultura, implantando polos de
fomento, em que o Agente Cultural será do próprio
bairro, contribuindo para o desenvolvimento e para a
consolidação da cultura popular.
Retomar e atualizar grandes projetos culturais, tais
como: Festival Jundiaí Canto Encanto, Enredança,
Teatro, Música, Mirindança, Artes visuais e plásticas (
pintura, fotografia, escultura, arquitetura e
artesanato).
Prestigiar as Festas Gastronômicas municipais.
Propor lei de incentivo cultural municipal. apoiando a
rede gastrômica local e o circuito das frutas,
prestigiando os artistas locais.
Prestigiar o carnaval como manifestação cultural e
entretenimento do povo brasileiro. 
Estabelecer um circuito cultural junto à Aglomeração
Urbana de Jundiaí.

ESPORTE E CULTURA



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Ativar Agência de Fomento para incentivar o
empreendedorismo, sendo protagonista das ações de
investimento e atuando como indutora e colaboradora
do desenvolvimento.

Atuaremos decisivamente, junto ao setor produtivo e
de comercialização, visando à melhoria da cadeia
produtiva e de consumo, quanto à infraestrutra
logística e à transferência de tecnologias.  

Facilitar as relaçôes entre os novos empreendedores e
a administração pública no momento de instalação em
nossa cidade. Propondo a ampliação dos processos de
fast track na análise de processos.

TRABALHO      



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Cumprir uma promessa de três gestões municipais
consecutivas, implantando de forma orgânica o
TECNOVALE - Parque Tecnológico de Jundiaí, fazendo
gestão junto ao Estado para a cessão da área da antiga
CAIC, atual IAC, onde deverá ser instalado o parque
tecnológico, abragendo todas as regiões do município
e integrado-as digitalmente ao mundo.
Desenvolver política pública específica para os
profissionais acima de 50 anos que possuem grande
experiência e necessitam de capacitação nas novas
tecnologias.
Incorporar, em todas as regiões, o movimento maker,
com FabLabs equipados com impressoras 3D, Scaners,
Drones, entre outras tecnologias e com a presença de
instrutores habilitados.
Desenvolver novos mecanismos que facilitem
investimentos privados, realizados na adoção de
novas tecnologias de infraestrutura urbana no
município.
Apoiar Instituições de Ciência e de Tecnologia Locais.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIENCIA E TECNOLOGIA   



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Desenvolver aplicativo permitindo que os munícipes
possam comunicar suas necessidades de serviços e
acompanhar o andamento em tempo real.
Estruturar a manutenção de vias, de forma a garantir
a melhoria da qualidade dos serviços, utilizando-se dos
agregados reciclados no GERESOL para produção de
asfalto a frio e na produção de pavers para
calçamentos e vias.
Investir em tecnologias e em novos processos para
poda de árvores, ampliando a velocidade e a
segurança dos trabalhadores e dos transeuntes nos
passeios, nas praças e nas vias.
Mecanizar os serviços de limpeza e de varrição.
Implantar, em parceria com a inaciativa privada,
pontos de ônibus, fornecendo Wi-Fi, iluminação
fotovoltáica, outdoor digital, som ambiente e a recarga
dos celulares.
Contratar auditoria para as medições de serviços
públicos.

SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS - ZELADORIA DA CIDADE   



AÇÕES
Educação, Esporte, Cultura,

Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Serviços Públicos e Obras

Implantar, nas praças, sensores de medições
ambientais (qualidade atmosférica, umidade,
temperatura, grau de ruídos, tráfego  e coleta de
dados diversos) e disponibilizar wi-fi.
Realizar levantamentos de projetos de obras e de
infraestrutura, considerados obsoletos e/ou
paralisados, para adequação ou para arquivamento
definitivo e de correspondente responsabilização dos
envolvidos no uso do dinheiro público.
Realizar amplo inventário dos imóveis cedidos e ou
alugados pelo município aos governos estadual e
federal, bem como os utilizados em locação do setor
privado pelo próprio município. 
Implementar o BIM - Building Information Modeling,
tecnologia que será obrigatória nas licitações públicas,
a partir de 2021, para garantir a eficiência nos gastos
públicos e melhoria da manutenção dos equipamentos
públicos.

SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS - ZELADORIA DA CIDADE  
 



Valorizar nosso patrimônio ambiental
e as pessoas

Valorizar nosso patrimônio histórico
e as pessoas



Garantir acesso à cultura de qualidade e a produção
artística, valorizando a população do município.

TRANSFORMAR "LIXO" EM RECUROS ENCONÔMICOS,
PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE.

Nossos Espaços de Lazer



Garantindo o direito ao desenvolvimento

Cabe ao poder público municipal o enorme desafio
de apoiar a sociedade neste momento de revolução

industrial e criação de uma nova economia



Proteção
Social 

A Proteção Social ultrapassa o conceito de Segurança
Pública, eis que deve ser entendida de forma global,
abrangente, incluindo aspectos que, direta ou
indiretamente, causam no cidadão a percepção de estar
protegido socialmente.
 
A proteção social é obrigação do Município. A origem da
palavra município indica esse conceito. A palavra latina
“muni”, com o significado de obrigações, originou o
vocábulo município, que tem o dever legal, de proteger
socialmente seus habitantes.
 
A Proteção e o Desenvolvimento Social devem
compreender as áreas de Segurança Pública, Habitação e
Assistência Social. Nesse contexto, nosso governo
abordará as questões e os problemas específicos das
áreas correspondentes e organizará relacionamento com
os demais, para que a atuação seja sistêmica,
objetivando a máxima eficiência. 



Proteção
Social 

Haverá a participação concreta e efetiva da população nas
abordagens sobre as questões mais urgentes nas áreas de
Segurança Pública, Habitação e Assistência Social. Essas áreas
não atuam isoladamente, e por isso todas as decisões relativas a
cada área, em particular, serão tomadas somente após a
avaliação da consequência nas demais áreas.

Não obstante, a Guarda Municipal atuará integrada às demais
forças policiais e que juntas devem garantir a proteção à vida e
aos patrimônios públicos e privados, base em que se fundamenta
a razão do Estado, garantindo a sobrevivência do indivíduo na
coletividade.

Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado são
Políticas de Seguridade  Social  não contributivas, provendo os
mínimos sociais, realizando por meio de conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas.

Tendo como  objetivos amparar pessoas que, de alguma forma,
não têm total acesso à cidadania, ajudando-as a resolver
problemas ligados à educação, à habitação, ao emprego, à saúde.
Atendendo dois níveis de proteção, a Proteção Social Básica e a
Proteção Social Especial.



Estruturar e ampliar a rede de proteção social.
Monitorar com firmeza os programas de transferência
de renda.
A Vigilância social será garantida, com a geração de
dados consistentes  do nosso  território, sobre as
situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre
famílias e indivíduos.
Garantir a interlocução permanente com os
representantes de usuários e com as organizações da
sociedade civil que promovem atividades relevantes.
Atualizar o Plano de Contingência, minimizando as
consequências da pandemia e garantindo as
necessidades de sobrevivência da população.
Reestruturar totalmente a FUMAS - Fundação
Municipal de Ação Social, para que deixe de ser
autarquia burocrática, tornando-se Agência voltada à
realização de atividades e não mero gestor do velório e
dos cemitérios e entreposto da Caixa Econômica
Federal.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES
Proteção Social - Assistência Social



Mobilidade
Urbana

Mobilidade Urbana  é a condição que permite o
deslocamento das pessoas e dos bens, pelas vias públicas
da cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais
e econômicas. Ônibus, metrô, outros transportes
coletivos e qualquer tipo de veículo fazem parte das
soluções de  mobilidade.   Mobilidade  significa facilidade
para se mover, em se deslocar. Vê-se, portanto, que a
ideia mobilidade urbana supera os conceitos ainda
vigentes de transportes e infraestrutura viária. Essa é a
abordagem inovadora que nosso governo fará nessa
área.

Dentro das ideias ainda vigentes no aspecto de
transportes e infraestrutura viária, predominam os
comportamentos específicos e herméticos entre os
especialistas em transportes e trânsito, abordagens que
não mais atendem às necessidades atuais da
coletividade. Dessa forma, os técnicos em transportes
preocupam-se principalmente em elaborar projetos
voltados para o transporte coletivo.   Por sua vez,
técnicos em trânsito direcionam seus esforços em
melhoria da fluidez, e como o crescimento do número de
automóveis não é acompanhado pelo crescimento do
viário, restringem cada vez mais a circulação de carros,
de caminhões e de ônibus fretados.



Mobilidade
Urbana

O planejamento urbano deve considerar a infraestrutura
disponível nas regiões, sob pena de afastar das áreas
centrais a população mais volumosa e de recursos
limitados. Com isso, o cidadão de menor poder aquisitivo
residirá no extremo da periferia e necessitará de maior
deslocamento para atender suas necessidades. O nosso
governo criará novos polos de desenvolvimento
econômico de modo a gerar emprego e renda nos bairros
mais periféricos.

As políticas públicas de transporte, de trânsito e de uso e
ocupação do solo devem ser elaboradas de maneira
conjunta e harmoniosa. Dessa forma, parece possível
que urbanistas, técnicos em transportes, em trânsito e
legisladores, apliquem o conceito na administração
pública e na revisão do Plano Diretor, de modo a
diminuir o número de deslocamentos, aproveitando o
surgimento do trabalho remoto,  proporcionando ao
munícipe o acesso amplo e democrático ao espaço
urbano. Desenvolveremos micro urbanizações aplicando
o Estatuto das Cidades e o das Metrópoles, ocupando os
vazios urbanos nos bairros consolidados.
 



Mobilidade
Urbana

Um passo importante nessa direção é a revitalização de diversas
áreas na região do centro expandido e a aplicação da lei no que
se refere à função social da propriedade, permitindo abrigar
unidades residenciais multifamiliares.   Outro passo é implantar
moradias populares em todas as regiões em torno de novos polos
de desenvolvimento comercial, industrial e de serviços que
devem ser incentivados e criados. Por último, a mobilidade
urbana não pode prescindir de uma política que desestimule o
uso de veículos particulares e de um que qualifique, cada vez
mais, o transporte coletivo, o que passa, obviamente, pela
ampliação do sistema, pelo conforto e renovação permanente
das frotas.

Aprimorar o transporte público no Município, com ações efetivas
de estudo, com melhorias nos itinerários e horários, com a
criação de linhas rápidas, levando o cidadão até os serviços
públicos prestados.

Manutenção e limpeza da frota do transporte público, com a
devida higienização. Aquisição de veículos novos e climatizados,
para melhor atender a população.

Estudo para a implantação da justa tarifa para o transporte
público.



Mobilidade
Urbana

Vamos construir de 40 a 60 km de ciclovias, o que
representará um enorme passo para tornar a nossa cidade
“mais inclusiva”.
Vamos convidar um grupo de trabalho, formado por
engenheiros e por arquitetos, para a discussão sobre a
melhor forma construtiva de ciclovias.
Discutiremos também, com esse grupo de trabalho, um
projeto de ciclofaixa e de ciclorrota.
Incentivar o uso de bicicletas faz parte do desenvolvimento
sustentável, pois moderniza o transporte individual, com um
mínimo de ocupação de espaço físico.
Usar a bicicleta também potencializa a melhora da qualidade
de vida, trazendo benefício à saúde, além de ser uma
modalidade de transporte econômica e não poluente.

As cidades brasileiras, em sua grande maioria, foram pensadas
para circularem os automóveis, os ônibus e os caminhões,
excluindo o “Locus”, o pedestre.

O crescimento desordenado das grandes cidades brasileiras tem
dificultado a vida do cidadão que nelas moram e por elas
caminham. A cidade de Jundiaí já apresenta o estrangulamento
do sistema viário em vários pontos da cidade, exigindo propostas
que apontem para o encaminhamento de uma solução para essa
questão tipicamente URBANA. Pensando assim:



Estamos prevendo a construção de 400 unidades
habitacionais, por meio do projeto   Casa Verde
Amarela  para as famílias, de menor renda familiar.
Concluir a desapropriação do terreno do Antigo
Hospital  Psiquiátrico e a execução de loteamento com
aproximadamente 180 lotes para urbanização do
Jardim Tamoio/Balsan.
Ainda com provisão habitacional, o município poderá
construir aproximadamente 1.500 unidades
habitacionais, em terreno público de propriedade da
FUMAS, localizado na Zona Especial Interesse Social do
Bairro do Poste, região do Engordadouro.
Nosso governo destinará recursos para a urbanização
dos três assentamentos precários localizados no
Jardim Santa Gertrudes e ainda promoverá a
urbanização do Jardim Novo Horizonte com a
regularização fundiária das residências que estão
enquadradas na legislação. Atualmente, os processos
estão paralisados.

HABITAÇÃO EM JUNDIAÍ. DÉFICIT 12.627  

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



No Jardim Fepasa, vamos elaborar projeto de
urbanização com a remoção das residências em área
de risco que não se enquadrem na regularização
fundiária, com reassentamentos possíveis na ZEIS
(Zona Especial de Interesse Social) limítrofe à área
ocupada, demarcada no Plano Diretor de 2019.
Promoveremos esforços na regularização fundiária de
outras áreas de interesse social, como Jardim Tamoio,
Balsan, Jardim Antonieta, Retentén, Jardim Santa
Gertrudes, Jardim Guanabara, Jardim São Camilo,
Jardim Novo Horizonte e outras áreas.
Na sequência garantiremos a devida fiscalização de
obras, evitando leis gerais de anistia que penalizam os
munícipes cumpridores da legislação urbanística.
A FUMAS produzirá edificações em módulos
habitacionais, em  parceria com a iniciativa privada,
para que as famílias de baixa renda paguem aluguel
na forma de leasing.

HABITAÇÃO  

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



Melhorar a distribuição das viaturas da Guarda
Municipal e respectivas rotas de patrulhamento
preventivo em todos os bairros e escolas.
Criação de projeto “Vizinho Solidário”, para formação
de rede de segurança nos bairros.
 Ampliar o número de câmeras de monitoramento nos
bairros, nas escolas e nas praças públicas.
Implantar postos avançados da Guarda Municipal nas
cinco regiões: norte, sul, leste, oeste e centro da
cidade.
Criar o programa "Calçada Segura".
Em parceria com os Clubes Sociais, promover
atividades exclusivas para a terceira idade.
Fomentar a criação de creches do idoso por meio de
convênios.
Realizar o atendimento remoto para diversos serviços
públicos dedicados àqueles com mobilidade reduzida.

SEGURANÇA PÚBLICA E TERCEIRA IDADE 

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



Promover integração de jovens e de idosos.
Implantar o programa "Forças no Esporte" com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida de crianças e
de jovens carentes (matutino e vespertino). Numa
parceria entre os Ministérios da Defesa e do Esporte,
os alunos contarão com noções de primeiros socorros
e de civismo, além de atendimentos médico, e
odontológico, alimentação, roupas e transporte.
Implantar o Projeto "Descobrindo Potencialidades"
voltado ao desenvolvimento do  potencial profissional
e cognitivo dos jovens, a partir de 14 até 18 anos de
idade, visando a integrá-los ao mercado de trabalho.
Criação do Programa de "Qualificação Rápida"   (com
oficinas, cursos, workshops), tendo em vista novos
paradigmas no trabalho juvenil: empreendedorismo,
novas tecnologias, economia criativa e colaborativa.
Criação do Programa "Jovem Capaz" - Por meio da
Agência de Fomento, buscando bolsas de estudos em
cursos técnicos e tecnológicos e financiamento de
startups.

TERCEIRA IDADE E JUVENTUDE 

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



A atenção integral ao Idoso será prioridade em nosso
governo, em respeito ao princípio da dignidade da
pessoa humana (DIH). Além disso, as pessoas que
atingiram essa faixa etária merecem o
reconhecimento público por sua contribuição dada ao
desenvolvimento da sociedade.

Serão estabelecidas ações para atender as
necessidades básicas, como acolhimento e abrigo aos
Idosos necessitados, tanto quanto facilidades de
acesso aos serviços públicos de Saúde e de atividades
burocráticas, evitando-se, nesse último caso,
permanências desnecessárias em filas de
atendimento. Também serão implementadas ações
para atividades culturais, de lazer e de esportes,
específicas para essa faixa etária.

TERCEIRA IDADE

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



Criação de programa "Jovem Empoderado" que
oferecerá suporte técnico, em parceria com o SEBRAE,
a jovens que atuam informalmente no mercado, para
que possam legalizar com sucesso suas atividades.
Acesso gratuito à Internet em espaços públicos.
Com apoio da TVEducativa promover a produção de
mídias alternativas pelos jovens e pelos idosos.
Implantar edificações modulares transportáveis em
espaços públicos, dando suporte a atividades
culturais, tarnsformando espaços ociosos, porém
estratégicos em áreas de convivência e integração.
Aproximar os jovens das associações de interesse
público, para conscientizá-los da importância do meio
ambiente e da cidadania, aprendendo o valor do
trabalho voluntário.
Implantar o Projeto "Valor a Vida", transição para vida
adulta, integrando ações para o enfrentamento das
drogas, orientação e prevenção à gravidez na
adolescência, DSTs e AIDS.

JUVENTUDE 

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



Premiação anual das melhores iniciativas em prol da
juventude na aglomeração urbana de Jundiaí.
Desenvolver junto a CIJUN - Companhia de Informática
de Jundiaí, um aplicativo voltado à divulgação de
atividades, de cursos, de programas sociais, de
oportunidades e de eventos presenciais e on-line.
Ampliar o Programa "Casa Sol" que dá suporte às
mães, vítimas de violência doméstica.
Incluir jovens e idosos em TODOS Conselhos
Municipais para que entendam as questões relativas à
gestão municipal, permitindo a formação de jovens
lideranças e a visão e experiência dos idosos.
Implantar totens equipados com IOT para
avançarmos   na transformação de Jundiaí em Cidade
Inteligente.
Iniciar a digitalização da sinalização de trânsito e
comunicação visual nos equipamentos públicos de
forma a garantir a comunicação inteligente entre a
gestão pública e os usuários dos serviços nas vias
públicas. 

JUVENTUDE

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES

Segundo pesquisa, o Brasil é um dos países com menos
representatividade feminina na política. Esse cenário se
observa em todas as esferas do poder, das Câmaras dos
Vereadores até o Senado Federal.

Essa falta de representatividade também, no âmbito
regional, é uma dura realidade. 

Os projetos para a cidade podem parecer difíceis, mas
são de extrema importância, como:

1.Empoderar mulheres na política ė promover a
equidade de gênero em todas as atividades sociais e da
economia.

2.Promover a qualidade profissional das mulheres de
acordo com a política de desenvolvimento, valorizando
a formação profissional delas.

3.Garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todas
as mulheres.

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



4. Apoiar o empreendedorismo de mulheres,
priorizando principalmente para as que são chefes de
família programas de emprego de renda.

5. Fomentar a organização de cooperativas e
associações de mulheres, como forma de gerar renda.

6. Medir, documentar e publicar os progressos das
empresas na promoção da igualdade de gênero.

7. Estabelecer parcerias com o governo federal e com
empresas privadas para construir creches nos bairros,
facilitando a vida profissional das mulheres.

8. Criação do centro de referência da mulher, no
âmbito do município, que garantirá o direito da mulher
quanto a uma vida livre da violência.

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



Defender a diversidade sexual.
Combater todo e qualquer tipo de preconceito em relação a:  
raça, cor, religião e credo político.
Estabelecer políticas de promoção da igualdade racial nos
programas sociais do governo.
Intensificar as ações de enfrentamento à violência, contra
as minorias, com prioridade à juventude e à mulher,
especialmente às negras.
Estimular e promover políticas públicas, nas áreas de
ciência, de tecnologia e de inovação, tendo como público
alvo as minorias.
Apoiar ações afirmativas que objetivem ampliar o acesso
das minorias à educação pública de qualidade, à saúde, o
acesso da mulher ao lazer, à cultura e aos serviços públicos
de maneira geral.

DIVERSIDADE - POLÍTICAS AFIRMATIVAS
As políticas afirmativas ocupam, no Partido Socialista
Brasileiro, um espaço muito importante, pois entendemos que
a defesa das minorias e dos Direitos Humanos só se sustenta
com o fortalecimento dos movimentos sociais. Temos
convicção de que o nosso Partido só se dará  por satisfeito
quando as políticas públicas afirmativas forem uma realidade
na construção de nossa nação.

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



CAUSA ANIMAL

A causa animal merece atenção do poder público
municipal. Assim, necessária se faz a implantação do
Pronto Socorro Animal, com funcionamento
ininterrupto 24 horas, bem como de Clínica e de
Hospital Veterinário.

Além disso, devem-se promover ações pedagógicas, no
sentido de capacitar os alunos das redes educacionais
pública e privada, para desenvolverem as atitudes de
respeito e de proteção aos animais.

Ações objetivando a medicina veterinária preventiva e
os mutirões de vacinação e de castração serão
efetuadas de modo regular.

AÇÕES
Habitação, Guarda Municipal, Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Diversidade,

Causa Animal e Transportes



GAM
Alistamento civil voluntário, garantido por lei e é
constitucional. 

O que é o alistamento civil?
Todo jovem, de ambos os sexos, ao completar 18 anos vai
procurar a Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social e se alistar para servir ao GAM.

O que é o GAM? (Grupo de Apoio aos Moradores). 
O município vai constituir esse grupamento formado por
jovens que, por um período de 1 ano, vai servir ao GAM, ao
final de 1 ano esse grupo é dispensado e outro é
constituído.

O jovem que integrar o GAM prestará seus serviços por
cinco horas diárias, de segunda a sábado.  Cada membro
do GAM receberá mensalmente uma ajuda de custo.



formação e capacitação continuadas relacionadas às
atividades que serão desenvolvidas;
uniforme completo;
bicicletas;
equipamentos de comunicação.

Quais serão os pré-requisitos para se incorporar ao GAM?
a- Ser estudante e morador em Jundiaí.
b- Estar em situação de Vulnerabilidade Social.
c- Renda familiar conforme regulamentação.

Os membros do GAM receberão:

Área de atuação do GAM: 
A cidade toda.

Funções que desempenharão: 
Serão orientadores municipais juntos aos bairros onde
moram ou estudam, acompanhando e orientando a
população em geral no acesso a diversos serviços públicos.



Contribuir com as forças policiais estaduais e federais 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL SERÁ DE QUALIDADE

URBANÍSTICA, GARANTINDO A DIGNIDADE DO CIDADÃO E A
QUALIDADE DE VIDA, ACIMA DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA.

Segurança Pública Nossos Lares



Gestão
Pública

Após a redemocratização brasileira, as sucessivas gestões públicas
ampliaram a rede de proteção social no território nacional e muitos
investimentos em polÍticas públicas de viés social passaram a ser
realizadas em todo país, reduzindo as desigualdades, promovendo a
ascenção econômica das classes trabalhadoras e ampliando a oferta de
educação pública gratuita. Acesso também gratuito ao sistema de saúde,
ampliou-se a oferta de habitação de interesse social, saneamento básico,
oportunidades de emprego e renda, além de melhorias na infraestrutura
urbana. Sabemos que os desafios nacionais ainda são enormes, porém é
inegável a melhora na vida de muitos brasileiros de modo geral. 

Os municípios foram ampliando o acesso a recursos financeiros, ou pelo
ganho com a arrecadação de tributos ou pelo repasse de verbas estaduais
e federais, fruto do crescimento econômico.

Obviamente esse não é um quadro genérico, visto que possuímos
evidentes diferenças regionais, mas, em grandes linhas, a população
passou a ser mais bem assistida pelo Estado brasileiro.

Porém alguns fenômenos negativos passaram a ocorrer de forma
concomitante. Houve o crescimento da carga tributária nacional, devido
aos novos investimentos sociais e sem a devida reorganização
administrativa dos Estados e da União, de forma condizente ao status
brasileiro de país em desenvolvimento, o que ocasionou um Estado
desporpocional em tamanho ao PIB brasileiro e ampliando o déficit nas
contas públicas de forma sistemica e recorrente.



Gestão
Pública

Promoveu-se o inchamento do aparelho estatal em todos os poderes e
instâncias, sem a garantia da entrega de serviços de qualidade ao
contribuinte. O cidadão não percebe serviços na quantidade e qualidade
necessárias, por conta das demandas enormes para atender os anseios
dos mais carentes ou pela ineficiência operacional na prestação dos
serviços.

Observamos também o crescimento da burocracia, gerada pela crescente
regulamentação das atividades, visando à proteção e ao controle estatal
dos cidadãos, por meio de ampla legislação, de decretos e de normas,
muitas vezes, desconexos, criando o cipoal que dificulta as atividades
adminitrativas públicas e aumenta os gastos das empresas.

Outro grave fenômeno foi o crescimento dos políticos profissionais,
cidadãos que passaram a viver de política, ocupando cargos públicos
eleitos ou por nomeação de forma recorrente, tornarem-se praticamente
profissionais não em gestão pública, mas sim em viver dos cofres públicos.

Esse fenômeno propiciou ainda mais o crescimento de máfias integradas,
externa e internamente, ao setor público, principalmene atreladas às
concessões e aos fornecimentos de obras, de serviços, de materiais, de
insumos e de equipamentos ao setor público, estabelecendo a corrupção
generalizada e sistêmica, nos três poderes da República, atualmente,
objeto de inúmeras operação dos órgãos de fiscalização e de polícia.

É fundamental livrarmos o Brasil dessa sina e, sem dúvida, é no município
onde estes efeitos são sentidos de forma objetiva, visto que o governo
municipal é a instância mais próxima do cidadão.



Gestão
Pública

Jundiaí e região são prósperas e conhecidas por serem ótimos lugares para
se morar e para se criarem os filhos, terra de oportunidades e de trabalho,
mas vivem em conivência à cena descrita há várias décadas.

Gerir a coisa pública é tarefa de altíssima responsabilidade e de árduo
esforço em prol do bem comum, requerendo pessoas de espírito nobre.

Novos tempos estão em curso e neste século XXI os modelos de
administração centralizadores estão passando por graves problemas.
Atualmente, a gestão deve ser orgânica, descentralizada e distribuída.
Vivemos a Modernidade Líquida, tempos fluidos de transformação na
sociedade e no indivíduo em que a inteligência humana será desafiada.

Com base nessa visão, em nossa gestão municipal, não mediremos
esforços para colocar Jundiaí no patamar de gestão inovadora,
compartilhada, moderna, nova e diferente. As liberdades política e
financeira irão brilhar sobre os céus desta TERRA QUERIDA. Uma nova
visão e uma nova postura serão estabelecidas. A população sera ouvida e
participará das decisões do governo, no qual todos terão acesso à
prosperidade de Jundiaí. Líder de uma região e reconhecida pela suas
glórias do passado e firmes atitudes no presente. 

Unidades de Gestão: Administração, Governo e Finanças, Casa Civil,
Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Negócios Jurídicos e Cidadania e
ainda a Escola de Governo, CIJUN e IPREJUN são áreas correlatas. 



Revisar todos os contratos de gestão e concessões de
serviços públicos.
Criar o Bureau de Tecnologia da Aglomeração Urbana
de Jundiaí para integrar técnicos do setor público e
privado no planejamento conjunto dos municípios da
AGU.
Desenvolver um mapa digital de toda AGU com
informações precisas, auxiliando todos os munícipes
nas discussões e tomadas de decisões participativas.
Desenvolver um Plano de Estado de Jundiaí pensando
no longo prazo e principalmene coerente às
necessidades de uma Cidade Inteligente.
Alterar profundamente as relações políticas entre o
executivo e o legislativo.
Promover estudos para redução dos cargos em
comissão do município.
Nomear pessoal técnico de comprovada capacidade
para os cargos de gestão.

ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES
Adminstração, Casa Civil, Finanças,
Planejamento, Jurídico, Escola de
Governo, CIJUN e IPREJUN



Negociar junto ao Governo do Estado a recuperação
das Escolas Técnicas que se encontram sem
laboratórios e com cursos desconexos com o momento
atual.
Negociar com o Governo do Estado a ampliação física
da FATEC e ampliação na oferta de cursos.
Negociar com o Governo Federal a ampliação do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia.
Reestruturação das contas públicas quanto às
prioridades dos gastos.

ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES
Adminstração, Casa Civil, Finanças,
Planejamento, Jurídico, Escola de
Governo, CIJUN e IPREJUN



RESPEITO E CORDIALIDADE

O Governo Municipal será um permanente
facilitador para a população.



Política de
Comunicações

As atividades de comunicação do governo municipal devem ser prioritárias para o interesse do
cidadão nas suas atividades cotidianas, principalmente para divulgar de forma moderna, dando
publicidade aos atos públicos por meios digitais dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo e
para comunicação de utilidade pública. 

Implantaremos política de compliance atualizando nossa Ouvidoria Municipal.

A utilização apropriada de dispositivos e  de
equipamentos



Política
Não
Discriminatória
e contra o
Assédio Moral

Proteção de funcionários públicos

Seremos um Governo Municipal preocupado com o bem
estar no ambiente de trabalho dos funcionários públicos.



Valorizar nossa
POLÍTICA

Valorizar o JUNDIAIENSE

Valorizar nossa
GENTE


