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PLANO DE GOVERNO 2020
A JUNDIAÍ QUE QUEREMOS

Queremos uma cidade moderna, sustentável e pensada por pessoas e para as pessoas. Elas
devem ser o centro das atenções e o real motivo para que tudo funcione.
Uma Jundiaí que seja pioneira e modelo para todo o Brasil.
Para isso é preciso avançar. Pensar novo. Fazer diferente. Fazer mais.
Começamos, então, assumindo compromissos, ouvindo as pessoas para, assim, construirmos
juntos uma Jundiaí cada vez melhor.
Nossos Compromissos com a cidade e com você são:
 Renovação e Compromisso absoluto com todos os cidadãos: Acreditamos no trabalho em
equipe e incentivamos a renovação política. Por isso, se eleitos, nossos futuros candidatos
cumprirão seus mandatos até o final, sem se preocupar com novas eleições no meio do
caminho. Focados, até o último dia, em fazer o melhor possível pela cidade e pelas pessoas.
 Mérito e Profissionalismo: É preciso valorizar o mérito, o conhecimento e o trabalho das
pessoas. Por isso nos comprometemos em buscar especialistas em cada área para formar um
time preparado, engajado e alinhado para as principais funções públicas.
 Ser transparente e cuidadoso com o dinheiro do contribuinte: Controle total sobre os gastos
públicos, mostrando a você de forma simples e compreensível como o seu dinheiro está sendo
aplicado e investido. Para isso a transparência, o controle interno e ouvidoria terão toda a
nossa atenção.
 Fim dos privilégios: Queremos o fim dos abusos, regalias e privilégios que os políticos hoje
usufruem. Nada disso se justifica em um país em que faltam leitos em hospitais, vagas em
creches e investimentos adequados em segurança.
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 Gestão Independente: Para nós, cargos públicos não podem ser assumidos por quem exerce
gestão partidária. Nada de aliança por um futuro emprego. Nada de nomear amigos,
apoiadores políticos ou correligionários. É preciso, de uma vez por todas, acabar com o “toma
lá da cá”.
 Sem dinheiro público em nossa campanha: Não usamos e tampouco usaremos dinheiro
público na manutenção do partido nem em campanhas. Nosso maior recurso é o trabalho de
nossos voluntários.
 Ser sustentável: Pensar no desenvolvimento e no bem estar das pessoas. Crescer e avançar
sim, mas com equilíbrio. Aliar progresso e proteção ao nosso meio ambiente protegendo nossa
Serra do Japi, nosso Rio Jundiaí, nossa agricultura. Nosso rico patrimônio histórico e cultural
jundiaiense. Tudo isso pelo bem das futuras gerações.
 Foco no essencial: Priorizaremos sempre educação, saúde e segurança. Cuidar de nossas
crianças e nossos idosos.
 Melhorar o que já funciona bem: Ser responsável e reconhecer que existem coisas boas e que
já estão funcionando, para assim manter e aprimorar os bons projetos da cidade.
Esses são nossos principais compromissos. Fazer uma cidade melhor só é possível com a
participação das pessoas que nela vivem. Por isso queremos ouvi-lo. Queremos construir juntos.
Assim, ao mesmo tempo em que assumimos compromisso com você, convidamos a todos, cidadãos e
cidadãs, que acreditam nesses ideais para vir conosco, nessa nova caminhada.
Na construção da Jundiaí que queremos. Saindo do sonho e entrando em uma nova realidade.
Vem com a gente.
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EDUCAÇÃO
1. Transformar a educação na prioridade número um da cidade, envolvendo toda a
sociedade e aproximando as pessoas das escolas, através de apadrinhamento,
voluntariado, participação, acompanhamento e divulgação dos números e informações.
2. Estruturar a educação sobre os seguintes pilares: a) valorização do profissional da
educação, b) acolhimento do aluno e envolvimento da família c) formação de cidadãos
d) conteúdo para o futuro. e) tecnologia como ferramenta de ensino f) foco na evolução
permanente do aluno g) alimentação saudável e h) estrutura total de trabalho.
3. Implantar programa permanente de capacitação e qualificação dos profissionais da
educação, através da escola de governo da cidade, de EADs, incentivos à especialização
e pós-gradução, estudo de língua estrangeira, cursos e intercâmbios nacionais e
internacionais e participação em feiras, simpósios, encontros e outros eventos.
4. Desenvolvimento de política de premiações e remuneração varíavel aos profissionais da
educação, de acordo com as avaliações de cada agente e da escola em que atuam, feita
de acordo com critérios objetivos de avaliação e também feita pelos pais e alunos (no
ensino fundamental).
5. Escolha periódica do diretor das escolas por meio de eleição direta entre os profissionais,
pais e alunos de cada escola, atendidos pré requisitos de qualificação e meritocracia.
6. Envolvimento dos pais do aluno por meio de acompanhamento das avalições realizadas
nas escolas (notas, frequência, diário, observações do professor), participação das
eleições de diretor, avaliação de professores e demais profissionais da educação e
participação na educação das crianças (educação além da escola), tudo por meio de
aplicativo (app) de celular.
7. Formação do aluno para torná-lo um cidadão ético, consciente, responsável e preparado
para os desafios do mundo, no presente e no futuro, com ênfase na formação humana,
acadêmica e ambiental.
8. Programa de identificação, desenvolvimento e incentivo de talentos.
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9. Programa de suporte aos portadores de necessidades especiais, com foco na integração
plena.
10. Pograma de evolução permanente, com o acompanhamento segundo critérios objetivos
e com novas metas para a evolução do ensino, do aprendizado e da gestão da educação.
11. Trazer a tecnologia para perto do aluno, dos pais, do professor e da gestão escolar.
12. Priorizar o ensino infantil, aumentando as vagas de creche no ensino público e por meio
de parcerias no ensino privado, a fim de acabar com fila de espera, disponibilizando mais
vagas nos bairros de residência da família.
13. Instalação de câmeras nas escolas de ensino infantil para que os pais acompanhem on
line as aulas dos seus filhos.
14. Entregar, com a participação da iniciativa privada, um tablet para cada aluno das escolas
municipais a partir do 1º ano do ensino fundamental.
15. Utilizar aplicativos educacionais para envolver o aluno e estender o aprendizado para o
período fora da escola, com a prática da ‘gameficação” e Ensino à Distância (EAD).
16. Instituir controle informatizado da gestão administrativa da escola, a fim acompanhar on
line as informações, gastos e investimentos em cada unidade, permitindo comparações
e melhor controle do dinheiro público e maior qualidade dos produtos e serviços.
17. Instituir controle informatizado da gestão pedagógica da escola, permitindo controle on
line do desempenho de cada aluno, de cada professor, de cada classe e de cada escola,
com prontuários, provas, notas, controles de frequência, conteúdo das aulas, tudo on
line e acessível aos pais, professores e gestores da educação.
18. Priorizar a utilização da tecnologia pelo professor em sala de aula, envolvendo o aluno
nesse ambiente, incluindo-o em um mundo novo, digital e hiperconectado, ampliando o
papel do aluno no aprendizado de uma postura passiva para uma ação participativa,
racional, lógica e crítica.
19. Foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, do papel argumentativo e crítico.
20. Ensino das ferramentas de tecnologia desde a pré escola.
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21. Ampliar ao máximo o ensino integral, com o desenvolvimento de atividades
complementares como música, esportes, culinária, atividades sociais, prevenção às
drogas, profissões, trânsito seguro, educação ambiental, educação financeira e
empreendedorismo, entre outros, com a participação e parcerias da iniciativa privada e
de órgãos de classe e entidades da sociedade civil.
22. Ampliação do acompanhamento psicológico na escola e implementação de estudo da
realidade social dos alunos.
23. Concurso anual com prêmios aos melhores diretores, professores, profissionais da
educação e alunos, criando a política da meritocracia e do reconhecimento do esforço,
do trabalho e do planejamento de longo prazo.
24. Desenvolvimento do sistema de alimentação do aluno baseado em produtos naturais,
preferencialmente orgânicos e produzidos por produtores locais, implementando e
incentivando o contato das crianças com diferentes espécies de verduras, frutas e
legumes.
25. Implementar, na medida das possibilidades de cada ambiente, hortas nas escolas,

com o estímulo para que o aluno contribua com a plantação e colheita dos
alimentos da merenda.
26. Programa de manutenção permanente das escolas, com ações preventivas e de rotina,
mantendo a estrutura física sempre pronta e intacta.
27. Implementação de ações para cumprimento da política de proteção à primeira infância.
28. Criação do Comitê Municipal de Acompanhamento do Ensino Estadual para avaliação e
cobrança da qualidade do ensino fundamental II e do ensino médio, sob
responsabilidade do Estado, a fim de não interromper o ciclo de qualidade obtida no
ensino municipal.
29. Valorizar e fortalecer o centro de linguas da Argos.
30. Buscar junto ao Governo Federal a instalação de escolas cívico militares em Jundiaí.
31. Buscar junto ao Governo Federal a instalação de escolas técnicas e de curso superior na
cidade de Jundiaí.
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“Você sabia?
 Pela Constituição Federal o Município deve aplicar
25% de tudo o que arrecada em educação.
 Jundiaí tem um orçamento previsto para 2020 de
R$2,59 bilhões, dos quais R$ 647,5 milhões são para
educação.
 Jundiaí tem 32.599 (2019) alunos no ensino infantil e
ensino fundamental I em escolas municipais.
 Mesmo assim, com todo esse dinheiro, ainda faltam
vagas de creche na cidade e temos pouquíssimo
ensino integral para nossas crianças.
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SAÚDE
1. Fortalecer o sistema de Agentes Comunitários de Saúde como base do atendimento
preventivo de saúde, levando-os a todos os bairros mais necessitados de Jundiaí e
fornecendo estrutura adequada para melhorar o trabalho realizado.
2. Fortalecer o sistema de saúde da família com a criação de políticas preventivas de saúde,
baseadas na educação e divulgação contínuas de dados à população, com campanhas
permanentes de fomento à qualidade de vida, com foco em boa alimentação, atividades
físicas e combate aos maus hábitos.
3. Fortalecer as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) preparando-as com estrutura para
recebimento do primeiro atendimento básico, consultas agendadas, exames básicos e
atividades preventivas.
4. Concluir as UBSs da Vila Progresso, Vila Hortolândia e Ponte São João.
5. Informatização total do sistema de saúde municipal, com agendamento de exames e
consultas via aplicativo, prontuário eletrônico, com histórico de consultas e exames.
6. Instituição da Telemedicina no âmbito do Município de Jundiaí, para o primeiro
atendimento médico, agilizando sobremaneira o atendimento preliminar e de natureza
preventivo e orientativo, permitindo nestes casos as consultas via aplicativo.
7. Descentralização do Sistema Municipal SAMU, levando as ambulâncias para próximo dos
bairros e diminuindo substancialmente o tempo de atendimento às emergencias.
8. Implantar programa permanente de capacitação e qualificação dos profissionais da
saúde, através da escola de governo da cidade, de EADs, incentivos à especialização e
pós-gradução, estudo de língua estrangeira, cursos e intercâmbios nacionais e
internacionais e participação em feiras, simpósios, encontros e outros eventos.
9. Fomentar a criação de grupo regional constituído pelas prefeituras da região (AUJ) a fim
de buscar soluções e recursos para a saúde de média e alta complexidade da região
(obrigação do Estado e União).
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10. Exigir imediatamente a participação efetiva e relevante dos municípios da região e
principalmente do Estado de São Paulo no custeio do Hospital São Vicente de Paulo, hoje
custeado principalmente pela Prefeitura de Jundiaí.
11. Controle apurado mediante auditoria permanente dos valores investidos no Hospital São
Vicente de Paulo e em estabelecimentos cuja administração é entregue a terceiros, com
critérios objetivos e divulgação pública do número mensal de atendimentos, consultas,
exames, cirurgias, internações, insumos, etc... a fim de dar total transparência e
efetividade ao vultoso investimento que é realizado mensalmente pela Prefeitura.
12. Fomentar as PPPs e as concessões nas áreas da saúde, especialmente nas áreas
laboratorias, de exames, de consultas e atividades preventivas, barateando e agilizando
o atendimento à população, com o objetivo de zerar as filas de espera em exames e
consultas.
13. Criação da Política de Saúde do Idoso, visando ao acompanhamento especial e próximo
com foco na saúde física e psicológica, fomentando atividades físicas, de alimentação
saudável e ações de interação social e cultural, bem como criando rotina de
acompanhamento de problemas e doenças ligadas ao envelhecimento.
14. Ampliação do sistema de controle de vacinas em crianças e adultos, com avisos e
agendamentos por aplicativos de celular e aplicações em postos de atendimento
montados em sistemas móveis em pontos estratégicos da cidade, ampliando o horário e
os dias da semana para vacinação.
15. Criação de comitê específico para alinhamento das políticas municipais com políticas
estaduais e nacionais, em especial, na obtenção de recursos para apoio na média e alta
complexidade (hospitais).
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“Você sabia?
 Pela Constituição Federal o Município deve aplicar
15% de tudo o que arrecada em saúde.
 Jundiaí tem um orçamento previsto para 2020 de
R$2,59 bilhões, dos quais R$ 388,5 milhões são para
saúde.
 O Município compõe o SUS – Sistema Único de Saúde
– e tem em sua estrutura de atendimento um
Hospital de Grande Complexidade (Hospital São
Vicente de Paulo); 4 PA (pronto atendimento); 01
Clínica da Família (PA + UBS) e mais 35 UBSs
(Unidades Básicas de Saúde), além de 1 Hospital
Público Estadual e 1 AME – Ambulatório Médico de
Especialidades.
 Mesmo assim, com todo esse dinheiro e estrutura,
alguns exames, consultas e cirurgias demoram
meses, prejudicando o tratamento das pessoas e, às
vezes, as levando à morte.
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SEGURANÇA
1. Implantar programa permanente de capacitação e qualificação dos profissionais da
segurança, através da escola de governo da cidade, de EADs, incentivos à especialização
e pós-gradução, estudo de língua estrangeira, cursos e intercâmbios nacionais e
internacionais e participação em feiras, simpósios, encontros e outros eventos.
2. Ampliação de Parceria para atuação em colaboração com a Polícia Militar no combate
aos crimes que mais ocorrem na cidade.
3. Ampliar a área de monitoramento inteligente da cidade, com investimentos em
tecnologia e parcerias com a iniciativa privada, em especial nas regiões com maior
criminalidade.
4. Criar plano de monitoramento da violência, utilizando-se dos dados fornecidos também
pela Polícia Cívil e Polícia Militar para mapear a violência, desenvolvendo ações de
combate baseados na inteligência e na estratégia.
5. Atuar preventivamente no combate ao tráfico de drogas com incursões e presença em
regiões e bairros de maior presença da criminalidade.
6. Atuar especialmente na região das escolas para maior proteção de nossas crianças e
adolescentes, dentro e fora do recinto.
7. Atuar na proteção e guarda de nosso patrimônio histórico e recursos naturais, em
especial à Serra do Japi.
8. Criação de programa “Guarda vai à Escola” pela qual os agentes de segurança vão às
escolas ministrar cursos aos alunos e realizar atividades de segurança interna e externa.
9. Escolha do Comandante da Guarda Municipal por processo seletivo.
10. Criação de Política de combate aos pequenos delitos por meio de ações de conservação,
zeladoria, limpeza, iluminação, etc...
11. Criação de Programa de Capacitação e treinamento contínuos dos vigilantes de bairro,
por meio da Guarda Municipal, disponibilizando cadastro de agentes capacitados.
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12. Rodízio nas tarefas administrativas e burocráticas, utilizando-se de funcionários próprios
da prefeitura, liberando mais guardas para atividades fim de combate à criminalidade e
proteção ao patrimônio público.

“Você sabia?


A guarda municipal de Jundiaí é determinante na
proteção da nossa cidade e conta com
aproximadamente 400 agentes de segurança.



Pequenos Investimentos em monitoramento e em
inteligência trariam muito mais segurança para
nossa cidade.



Não há articulação entre a Guarda Municipal,
Polícia Cívil e Polícia Militar para mapear os
crimes ocorridos em Jundiaí e assim desenvolver
ações conjuntas de inteligência
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ESPAÇO
Urbanismo, Mobilidade e Infra-Estrutura
1. Aplicação do Plano Diretor e do Estatuto das Cidades em prol da qualidade de vida das
pessoas e do bem comum.
2. Criação e Desenvolvimento de Plano Municipal de Urbanismo, privilegiando o
desenvolvimento sustentável dos bairros, com microrregiões estruturadas com
residências, comércio, prestação de serviços e lazer, valorizando a participação dos
moradores na administração e cuidado com o seu bairro.
3. Revitalização do centro da cidade, incentivando atividades gastronômicas, culturais,
educativas e sua ocupação durante a noite e aos finais de semana.
4. Criação de Política Municipal de Arborização e Paisagismo, com a valorização de espécies
nativas, adequadas às vias públicas.
5. Utilização de áreas públicas não aproveitadas para criação de praças e espaços de lazer,
de prática de esportes, espaços gastronômicos e culturais.
6. Desburocratização e simplificação da legislação para aprovação de projetos de reforma e
construção.
7. Fiscalização preventiva contra ocupações e loteamentos irregulares.
8. Criação do Programa “Zeladoria Solidária”, nos moldes do programa “Vizinhança
Solidária” para facilitar a orientação dos moradores e o contato com a prefeitura para
questões de zeladoria no seu bairro.
9. Revisão dos Contratos de Concessão de Transporte Público visando adequá-lo às
condições de mercado, com acompanhamento detalhado e atual da planilha de custos
mensal, diminuindo ou encerramento os subsídios para o setor sem aumento
correspondente no preço da passagem.
10. Estudo e criação de um plano de mobilidade, alinhado com as novas tendências de
transporte público ou compartilhado, municipal e metropolitano.
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11. Desregulamentação dos serviços de táxis e serviços de transporte por aplicativos,
acabando com a cobrança de taxas ou a exigência de licenças. Compartilhamento e
ampliação de pontos de parada para serviços de tranporte.
12. Criação de plano de ciclovias e implantação adequada e integrada ao trânsito de veículos
automotores.
13. Ampliação da acessibilidade nas calçadas, passeios e praças públicas, com instalação
rampas, sinais sonoros e pisos tátil.
14. Fiscalização e denúncia de atrasos de ônibus pelo usuário por meio de aplicativo.
15. Implantação de pontos de ônibus protegidos contra intempéries e com acesso à internet.
16. Revisão periódica das linhas e trajetos de ônibus.
17. Criação de bicicletários nos terminais de ônibus e em pontos de grande demanda,
administrados em parcerias, bem como utilização de ônibus adaptado para carregar
bicicletas.
18. Criação de Política Municipal de Educação do Trânsito, com educação nas escolas, e
prevendo a possibilidade de substituição das multas de trânsito municipais por
participação em curso de reciclagem realizado no âmbito do Município.
19. Buscar recursos estaduais e federais para realização de obras de infra estrutura,
necessárias à modernização e ampliação do sistema viário, sistema de água e esgoto,
energia renováveis, hospitais, meio ambiente e reciclagem de resíduos sólidos.
20. Alíquotas menores de IPTU para imóveis com reaproveitamento de água de chuvas,
calçadas verdes e uso de energia limpa (solar ou eólica).
21. Combate aos pancadões, com apreensão dos veículos e equipamentos envolvidos, além
de multas.
22. Realizar levantamento dos imóveis alugados pela Prefeitura e buscar opções de ocupação
nos imóveis públicos, devolvendo os alugados.
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23. Realizar inventário dos imóveis públicos e realizar venda dos sem utilização ou sem
planos de utilização.
24. Levantamento dos funcionários públicos municipais alocados em órgãos não municipais,
de bens públicos municipais utilizados por órgãos não municipais.
25. Ação junto aos Governos Estadual e Federal para criação de transporte férreo de
qualidade entre Campinas -Jundiaí – São Paulo, com estacionamento integrado à Estação
Ferroviária de Jundiaí.
26. Fortalecimento e Desenvolvimento do Distrito Industrial de Jundiaí.
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Planejamento Estratégico de Longo Prazo, Desenvolvimento
Econômico, Empreendedorismo e Setores (Indústria, Comércio,
Serviços, Agricultura e Turismo)
1. Definição das matrizes econômicas da cidade, focando na criação e crescimento do
emprego e da economia municipal.
2. Desenvolvimento de polo de startups, com o fomento do desenvolvimento de novas
empresas.
3. Aplicar a lei de liberdade econômica dispensando de alvarás e licenças as atividades
consideradas não perigosas ou de baixo impacto ambiental.
4. Acabar com indústria da multa, substituindo a autuação no primeiro contato da
fiscalização por ações orientativas e de correção.
5. Extinção das Taxas de Licença para todas as empresas.
6. Extinção da exigência de taxas e alvarás para motoristas de aplicativos e taxistas.
7. Criação de parcerias com órgãos de fomento ao empreedendorismo, facilitando o acesso
a ferramentas e conhecimento.
8. Desregulamentar a realiação de feiras livres, eventos, comércio, etc.. dentro dos
condomînios, dando total autonomia aos moradores para escolher o que e como realizar
tais eventos.
9. Fomentar a pequena indústria, facilitando e aproximando o empreendedor de linhas de
crédito e de novas tecnologias, parcerias e conhecimento, por meio da criação de rede
de apoio à pequena indústria.
10. Fomentar o comércio local, facilitando e melhorando o seu entorno quanto a organização
do trânsito, vagas públicas de estacionamento, limpeza, sinalização, sistemas de
vigilância por câmeras, rondas da guarda municipal, coleta de lixo, pontos de acesso ao
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transporte público, melhoria na arborização e jardinagem,tudo destinado a fomentar o
comércio da cidade.
11. Fomentar as atividades de prestação de serviços, em especial às educacionais, de lazer,
entretenimento e gastronômicas, com flexibilização de horários, facilitando e
melhorando o seu entorno quanto a organização do trânsito, vagas públicas de
estacionamento, limpeza, sinalização, sistemas de vigilância por câmeras, rondas da
guarda municipal, coleta de lixo, pontos de acesso ao transporte público, melhoria na
arborização e jardinagem.
12. Ampliar a infraestrutura disponível para os produtores rurais da cidade, inserindo o
agricultor na nova economia.
13. Divulgar os produtores rurais da cidade, incentivando o consumo da produção local.
14. Fomentar a criação de feiras de produtos orgânicos, vegetarianos e veganos.
15. Criar a política municipal de Fomento ao Turismo, com incentivo ao turismo ambiental,
rural e esportivo.
16. Desenvolvimento de rotas para ciclismo, mountain bike e caminhadas pelos bairros rurais
de Jundiaí, com guias, mapas e ampla sinalização, pontos de encontro e estrutura básica.
17. Criação do Distrito Turistico e Gastronômico do Caxambu, com fomento às atividades de
turismo, esportivas e gastronômicas a fim de desenvolver a região nessa vocação com
geração de empregos e renda e preservação do meio ambiente.
18. Atuar junto ao Governo do Estado para implantação do Trem Turístico aos finais de
semana (Estação da Luz / Jundiaí), permitindo aos moradores da capital, visitarem Jundiaí
e aos moradores de Jundiaí visitarem à capital por meio de viagem de trem histórico,
fomentando o turismo no entorno da Estação Ferroviaria e Centro da Cidade, bem como
interligando a estação ferroviária com os pontos turísticos, por tranporte público.
19. Fortalecimento e Desenvolvimento dos Museus Jundiaienses, com políticas de
preservação, divulgação e visitação.
20. Fomentar a visitação à Serra do Japi, com a criação de estrutura de entrada, com
estacionamento, banheiros, resturantes, parque, etc.
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CIDADANIA
Participação do Cidadão, Assistência Social, Esporte e Cultura.
1. Informatização e modernização dos sistemas públicos de participação popular, consulta,
pedidos e reclamações, com possibilidade de acesso via aplicativo para celulares, com
apontamento de ordem, tempo de resposta e encaminhamento, bem como avaliação
dos serviços prestados.
2. Fim de prioridade aos serviços solicitados pelos vereadores, que seguirão
obrigatoriamente a ordem e o fluxo dos serviços prestados a todos os cidadãos.
3. Criação de Política permanente de avaliação dos serviços e dos servidores públicos.
4. Aprimorar a comunicação da Prefeitura com as associações de bairro, órgãos de classe,
associações de estudantes, trabalhadores, comerciantes, produtores rurais e
profissionais liberais.
5. Aprimoramento dos serviços sociais municipais, especialmente a fim de garantir apoio
psicológico, abrigo provisório e qualificação profissional, a fim de permitir a reinserção
familiar e social dos necessitados e, progressivamente, sua independência dos programas
sociais, com fortalecimento dos CRAS.
6. Fortalecimento integrado do sistema municipal de educação de jovens e adultos,
especialmenet como política de combate à vulnerabilidade social e profissional.
7. Fortalecimento e incentivo ao esporte amador da cidade.
8. Valorização do esporte como instrumento de valorização da vida saudável e da saúde, da
integração social, do fortalecimento da educação e da ligação das crianças e jovens às
escolas, e do combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas.
9. Fortalecimento e desenvolvimento do esporte como atividade essencial nas escolas
municipais, apresentando aos alunos diversas modalidades (natação, atletismo, ginástica
olímpica, xadrez e outros) e incentivando a participação em competições locais,
regionais, estaduais, etc., com a descoberta e desenvolvimento de talentos.
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10. Incentivo às competições, jogos e atividades culturais entre as escolas municipais.
11. Incenvido à utilização dos espaços públicos com atividades esportivas, desenvolvendo e
conservando os centros esportivos municipais.
12. Criar espaços públicos para práticas de esporte ao ar livre, em especial quadras, pistas de
caminhada, ciclismo e academias ao ar livre.
13. Fomento às atividades esportivas e culturais patrocinadas pela iniciativa privada.
14. Restauração e reabertura da Sala Glória Rocha, dedicando-o ao desenvolvimento da
cultura Jundiaiense e abrindo seu teatro à participação popular.
15. Criação de agenda de eventos oficiais do Teatro Polytheama, com incentivo à
participação das crianças e dos jovens.
16. Fomentar a leitura, eventos culturais e literários, em especial para jovens e idosos, com
mais diversidade cultural, dando maior visibilidade à biblioteca municipal.
17. Organizar e estruturar o carnaval de Rua com agenda oficial de blocos, em espaços e
horários adequados, com policionamento ostensivo, limpeza pública, em ação de cultura
e turismo.
18. Fomento ao financiamento privado do Carnaval de Escolas de Samba.
19. Atuação junto ao Governo do Estado e Federal para restauração da Estação de Trem de
Jundiaí e da “estaçãozinha histórica”.
20. Restauração e Conservação dos Museus da cidade, com fomento à visitação, em especial
ao Solar do Barão e Museu Ferroviário.
21. Restauração do Complexo Fepasa para atividades culturas e esportivas.
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MEIO AMBIENTE
Sustentabilidade
1. Criação de Comissão para estudos para criação da Floresta do Japi, envolvendo os
municípios vizinhos e os Governos Estadual e Federal.
2. Aprimorar e ampliar a reciclagem de lixo por meio de criação de política de reciclagem
em parceria com empresas, condomínios, clubes e associações de bairro, incentivando a
formação de cooperativas de catadores;
3. Criação de eco-pontos para descarte de entulho em bairros periféricos;
4. Incentivo à utilização de sistemas de energia limpa e renovável (solar e eólica), de reuso
da água, calçadas verdes nos imóveis em Jundiaí.
5. Ampliação e aprimoramento da política municipal de defesa dos animais, com incentivo
à adoção de animais abandonados e o combate aos maus tratos.
6. Incentivo ao reflorestamento da zona rural, em especial às áreas de nascentes e de matas
ciliares.
7. Incentivar e premiar ações da sociedade em defesa do meio ambiente.
8. Envolver as crianças na defesa e na preservação do meio ambiente como medida
educativa e cultural.
9. Combater o descarte de lixo reciclável com o lixo comum.
10. Implementar a cultura da reciclagem nas escolas, premiando aquelas com projetos que
promovam os cuidados com o lixo, sua separação e o descarte adequado de forma
ininterrupta.
11. Incentivar a produção de alimentos orgânicos.
12. Incentivar a proteção do meio ambiente entre os produtores rurais da cidade.
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13. Retomar o programa “Saúde no Campo”, com a orientação a respeito do descarte das
embalagens de agrotóxicos, uso de EPI, etc
14. Combate ao tráfico de animais silvestres na Serra do Japi.
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FINANÇAS e ADMIN. MUNICIPAL
Planejamento Estratégico, Servidor Público, Gestão Digital, Finanças
e Organização da Máquina Pública.
1. Fortalecer e modernizar a gestão pública, com fortes investimentos em tecnologia,
principalmente para automatização de processos, desburocratização e simplificação.
Promover reforma administrativa, melhorando os processos visando a economia de
gastos e redução do tamanho da máquina pública, com ganhos de qualidade dos serviços
e tornando mais efetivo o atendimento das necessidades da população.
2. Fortalecimento da Escola de Governo, a fim de servir à qualificação permanente dos
funcionários públicos, firmando convênios com instituições especializadas para permitir
o intercâmbio de conhecimento e experiência, potencializando habilidades, motivando e
promovendo melhoria continua de resultados.
3. Focar a atuação pública nas atividades fins, em especial educação, saúde e segurança.
4. Escolha de secretários por meio de processo seletivo.
5. Redução de 50% do número de cargos comissionados dos últimos 4 anos.
6. Valorizar, com prioridade, os funcionários públicos efetivos concursados, em especial no
preenchimento de cargos de chefia e de diretoria, por meio de processo seletivo com
critérios objetivos.
7. Criar plano de demissão voluntária para reduzir em, ao menos, 20% o número de
funcionários dedicados a serviços burocráticos e administrativos.
8. Dar autonomia jurídica, financeira, gerencial e administrativa ao IPREJUN – Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Jundiaí, montando comitê de estudo
para transformação do mesmo em Fundo de Pensão autônomo, com controle integral
pelos seus contribuintes e beneficiários.
9. Virtualizar parte do atendimento, em especial a parte de aprovação de projetos,
fiscalização do comércio e serviços e administração de pessoal.
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10. Instituir o teletrabalho permanente a determinadas funções.
11. Simplificação da legislação tributária municipal.
12. Fim da substituição tributária no recolhimento de tributos.

“Você sabia?
 Só a Prefeitura de Jundiaí tem mais de 7.700
funcionários públicos, dos quais mais de 3.000
trabalham em funções não ligadas diretamente à
educação, saúde ou segurança, isso em contar
cargos em comissão e administração pública
indireta.
 No final de 2019 a Prefeitura aprovou uma lei que
aumentou de 10% para 56,13% até 2043 a
contribuição mensal que faz ao IPREJUN.

 O custo mensal da máquina pública praticamente
consome toda a arrecadação da Prefeitura
sobrando menos de 7% para investimentos.
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TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Responsabilidade Fiscal, Controle Interno e Ouvidoria.
1. Implementar esforço fiscal para reduzir a carga tributária municipal e simplificar o
sistema tributário.
2. Implementar esforço fiscal para zerar o prazo de pagamento de dívidas do município no
sistema de precatórios.
3. Implementar esforço fiscal para aumentar a capacidade de investimento da
municipalidade, com a redução de gastos com a máquina pública.
4. Implementar o controle interno independente e autônomo, que haja com imparcialidade
e profissionalismo, fazendo uso das mais modernas e eficazes regras de fiscalização.
5. Escolha dos profissionais da Controladoria Interna por processo seletivo.
6. Implementação da política de transparência total, com informações simples e
compreensíveis, em formato acessível a qualquer cidadão.
7. Estruturação da Ouvidoria do Município, com acesso via aplicativos de mensagens.
8. Criação de canal de denúncia anônima junto à Controladoria Interna para casos de
corrupção e má gestão.
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ZELADORIA
Serviços Públicos, Limpeza e Conservação Pública.
1. Setorizar os serviços de manutenção da cidade, tais como limpeza de praças, tapas
buracos, poda de árvores, etc... mantendo controle individualizado por região e
divulgando a agenda no site da prefeitura e por aplicativos para acesso rápido da
população.
2. Criar cronograma de recuperação e paisagismo de praças e parques públicos
3. Implementar programa de recuperação das escolas públicas municipais com agenda de
manutenção.
4. Fiscalização e Cobrança das concessionárias públicas no uso e conservação do bens
públicos (postes, calçadas, ruas, galerias, etc...)
5. Dar agilidade ao sistemas de tapa buracos, conserto de semáforos e iluminação pública
por meio de informações prestadas pela população via aplicativo, com foco na resposta
ao cidadão e mensurando-se o tempo e a qualidade do serviço, divulgando-se a ordem
do pedido.
6. Instituir parcerias com a iniciativa privada para conservação de praças e espaços públicos
mediante autorização de publicidade.
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