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Jundiaí de todos e para todos!

O combate à corrupção será o foco principal desta gestão com ações definidas tanto
para os corruptos quanto para os corruptores. A legalidade, a impessoalidade, a
moralidade pública, a publicidade e a eficiência são os princípios norteadores de
nossa forma de governar. A ética e a honestidade devem ser obrigações no serviço
público e componentes essenciais de sua natureza e razão de ser de sua existência.

Reconhecidamente uma cidade pujante, Jundiaí se destacou por estar na região que
mais cresceu antes da crise de 2008.

Tem por características uma população exigente, qualitativa e generosa, medida por
diversos indicadores sociais e econômicos.

Com os recursos financeiros existentes em seu orçamento e a sociedade civil
organizada atuante, conseguiu desenvolver políticas e ações que a colocam em
destaque nacional quanto à qualidade de vida de seus moradores.
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Atualidade

O período de pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19) coloca, entretanto,
inúmeros desafios para a gestão municipal:

 Queda na atividade econômica;
 Aumento da população desempregada;
 Maior pressão por serviços públicos:
 Finanças – alvarás, atividades informais, tributos,
arrecadação;
 Saúde – demanda/desemprego (perda de convênio
adoecimento;
 Educação – demanda/desemprego (evasão do ensino
aumento/creche;
 Assistência Social – auxílio emergencial, fome, violência
exploração física, moral e sexual infantil e adulta;
 Transporte;
 Segurança Pública.

queda

na

médico) e
privado) e
doméstica,

Acreditamos que os desafios deste novo tempo exigirão uma modificação
significativa do sistema de gestão municipal, posto que os recursos até então
existentes não serão realidade por longo período pois há previsão para enfrentar
forte recessão. A gestão pública municipal tem se caracterizado por ter, ao longo
dos anos à sua frente, políticos de carreira.

A gestão técnica integrada se faz necessária e imprescindível assim também como a
medição, pactuação e concertação social com diversos atores e segmentos da
sociedade para a construção conjunta de politicas e ações efetivas com recursos
existentes e as condições que se apresentam.
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Propostas

Estímulo Social

 Atenção especial a todos que estão sem renda por conta da pandemia;
 Campanha de
vulnerabilidade;

arrecadação

e

alimentação

para

famílias

em

 Abordagem e atendimento domiciliar para diagnóstico situacional e
ações de assistência;
 Rodas de conversas nos bairros;
 Abordagem à população de rua:
 Adultos/mulheres/idosos;
 Crianças/jovens;
 Pedintes;
 Prostitutos(as).
 Desenvolvimento de oportunidades
profissional, geração de renda;

e

ocupações,

capacitação

 Atenção especial à população do CRAS;
 Integração dos atendidos à rede de educação básica, préprofissionalização, capacitação, artes, desporto, cultura, cuidado e
cultivo de plantas e animais;
 Criação de fundo específico para doação em dinheiro, através de
campanha institucional para atendimentos a pedintes sendo gerida por
órgãos de fiscalização, entidades, munícipes e poder público;
 Ações conjuntas para desenvolvimento das politicas de assistência
com entidades, associações, clubes de serviço.
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Educação

 Resgate dos valores cívicos e patrióticos;
 Manter e ampliar o atendimento da rede municipal de ensino;
 Identificar as demandas advindas da rede privada pelo desemprego;
 Formular e executar programas de educação para os alunos que
evadiram da escola ou que estão em defasagem idade/seriação;
 Formular e executar, utilizando ferramentas digitais, ensino ás pessoas
com deficiência que por qualquer motivo evadiram do ensino regular;
 Ampliar os espaços de aprendizagem utilizando os ativos municipais e
os que porventura possam ser disponibilizados pela iniciativa privada
para complementar a educação em período integral que tenham
dificuldades em sua realização;
 Integrar com áreas desportivas, culturais e artísticas visando o
desenvolvimento biopsicossocial dos alunos;
 Introdução das atividades de música, canto e dança nos conteúdos
curriculares;
 Propiciar o acesso à creche às mães e pais trabalhadores. Buscar
pactuação com os condomínios empresariais para instalação de
creches aos trabalhadores no perímetro das empresas;
 Concursos municipais de redação, matemática, expressão corporal,
música, conhecimento, artes com premiação;
 Evento anual de reconhecimento dos profissionais da educação;
 Participação de psicólogos e assistentes sociais no processo
educacional.
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Trabalho, emprego e renda

 Buscar crédito e investimento junto aos governos estaduais e federal,
bem como na iniciativa privada e organismos internacionais para
desenvolvimento de trabalho em áreas de maior demanda na região;
 Negociar junto às entidades patronais a criação de fundos de
investimentos ou cooperativas de crédito para desenvolvimento de
novos negócios e atividades empresariais;
 Fomentar o desenvolvimento de atividades nos bairros, dando suporte,
viabilidade, formação e acompanhamento;
 Busca ativa de empreendimentos que necessitem de grandes
contingentes de pessoas em suas cadeias de negócios;
 Ajuste na tributação municipal, pelo incentivo das atividades existentes
bem como de novos empreendimentos;
 Mapeamento e desenvolvimento da rede de aproximação de oferta e
de demanda em cada bairro nas mais diversas atividades e segmentos;
 Criação de serviço de atendimento e solução de dúvidas e
encaminhamentos aos Micro Empreendedores Individuais (MEI), Micro
Empresários (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Autônomos.

8

Meio ambiente e sustentabilidade

 Mapeamento e preservação de fontes de água existentes;
 Atuação nas áreas de preservação ambiental com desenvolvimento de
atividades econômicas que sejam compatíveis com o meio ambiente;
 Utilização de espaços públicos para o plantio de árvores frutíferas,
hortaliças, leguminosas, temperos e produção orgânica e artesanal de
kits para comercialização e distribuição aos consumidores para o
turismo rural;
 Reflorestamento de área degradada ou que necessitam
recuperação por uso inadequado ou efeito danoso à natureza;

de

 Captação de recursos para preservação da Serra do Japi, parques e
áreas de interesse ambiental;
 Integração entre as Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB) com
entidades e associações ligadas à preservação, educação e
valorização das riquezas naturais de Jundiaí;
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Lazer, cultura, artes, esporte e turismo

 Períodos de lazer em todos os bairros do município, manhãs ou tardes
de recreação em ruas de lazer;
 Interdição de vias públicas para espaços de lazer aos finais de
semana;
 Definição de espaços para apresentações artísticas em todos os
eventos;
 Aproveitamento de espaços municipais existentes
atividades artísticas, esportivas e culturais locais;

dinamizando

 Promover iniciativas públicas e/ou privadas ligadas ao lazer, à cultura,
às artes e ao esporte como forma de prevenção de doenças como
depressão, entre outras;
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Servidores municipais

 Evento anual de reconhecimento e premiação das melhores práticas
desenvolvidas e seus resultados;
 Ações preventivas e corretivas no que tange à segurança, saúde, meio
ambiente e qualidade de vida no trabalho;
 Definição de jornada e turnos de trabalho que diminuam o
congestionamento e aglomeração de pessoas;
 Valorização e treinamento,
continuada de servidores.

qualificação,

capacitação,

formação
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Segurança pública

 Integração e trabalho em rede da: Polícia Civil; Polícia Militar;
Bombeiros; Guarda Municipal; Seguranças Comunitárias; Vigilantes;
Sociedade Amigos do Bairro; Vizinho amigo;
 Reestruturação do sistema de monitoramento e integração com
seguradoras e empresas de segurança e vigilância;
 Valorização e treinamento, qualificação,
continuada da Guarda Municipal;

capacitação,

formação

 Implantação de Bases de Segurança em pontos estratégicos da
cidade;
 Subsídio adicional aos Policiais Militares.
 Trabalho de aproximação das forças de segurança pública com a
sociedade civil.
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Transporte e mobilidade urbana

 Retorno dos cobradores de ônibus como política de geração de
emprego pós-pandemia e consequente melhoria na oferta de serviço
ao cidadão;
 Definição de rotas para caminhadas e incremento de ciclovias;
 Discussão e pactuação com as empresas para a ampliação do horário
de abertura com implantação de novo turno de trabalho visando
diminuir o congestionamento do trânsito e aglomeração de pessoas;
 Implantar faixas elevadas de trânsito em substituição às lombadas;
 Implantar sinal sonoro nos semáforos.
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Saúde

 Sistema integrado de atendimento ao cidadão;
 Sistema de monitoramento domiciliar à saúde;
 Rede de atendimento multifuncional e multidisciplinar nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS);
 Ações de saúde nos eventos de lazer e recreação;
 Definir rede de agentes comunitários de saúde;
 Realizar mutirões de atendimento por especialidade;
 Tratamento e prevenção à álcool e drogas ilícitas;
 Fortalecimento dos Conselhos de Saúde;
 Fortalecimento da rede pública de atendimento à saúde;
 Criação de hospital veterinário.
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Considerações finais

Toda e qualquer atitude tomada em uma gestão técnica preza pelo melhor emprego
dos recursos arrecadados e garantir o bom uso desses recursos é valorizar a vida
de cada um dos munícipes da nossa cidade que trabalhou e contribuiu com seus
impostos. Portanto é obrigação e compromisso respeitar todo indivíduo que já
passou por Jundiaí, os que vivem e os que estão por vir oferecendo-lhes a mais
transparente, eficiente e eficaz aplicação da verba pública em todas as áreas de
atuação, visando a melhor qualidade de vida do jundiaiense.

"Quando o justo governa, o povo se alegra."
Provérbios 29:2
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