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PLANO DE GOVERNO 
CHAPA JUNDIAÍ DO POVO 

 

Jundiaí tem localização geográfica e a projeção econômica estratégicas no Estado de São 

Paulo. Está em importantes rankings em nível estadual e federal. Como candidatos, 

acreditamos que mais do que propostas realizáveis, é preciso saber como empregar o dinheiro 

público com transparência e, sobretudo, com responsabilidade  

O modelo de gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento, 

acompanhamento de metas, e apoiado sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, 

também possibilitará a coleta e análise de informações para a concepção de novas soluções 

para a cidade no médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um 

posicionamento compatível com a sua importância para a região 

Então, colocamo-nos diante do desafio de apresentar uma proposta interativa à população 

jundiaiense. Não temos a intenção de expor, desde já, as soluções para todos os problemas da 

cidade. Para a construção desse plano reunimos profissionais e representantes de diversos 

segmentos da sociedade, além de abrir a participação para a população através da internet. 

Consultamos a população e produzimos o documento que aponta as principais diretrizes que 

gostaríamos de ver adotadas para a administração de Jundiaí e que, certamente, serão 

aperfeiçoadas durante a gestão.  

Mas, mais importante que identificar os problemas e as suas soluções é ter a garantia de uma 

administração que respeite o eleitor, o contribuinte, o cidadão jundiaiense. É este o nosso 

compromisso: o de ter, em uma futura administração, o cidadão interagindo, participando do 

equacionamento dos nossos problemas e das decisões sobre como e onde investir os nossos 

recursos. Queremos realizar uma administração alicerçada no mais profundo respeito aos 

moradores da nossa cidade. 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para o 

setor da saúde no que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, como também a 

preocupação do surgimento de diversas epidemias que tem atingido boa parte da população 

nos últimos tempos. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e 

implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, 

através das estratégias constantes do corpo deste Plano. 

 

Nossa proposta para Jundiaí é: 
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Saúde 
 

Valorização, capacitação e reconhecimento dos profissionais da área de saúde, incluindo os do 

Hospital São Vicente 

Construção do Hospital Municipal de Jundiaí, no Espaço da Cidade Administrativa. 

Conclusão das obras da UPA´s nos bairros Ponte São João, Hortolândia e Vila Progresso e 

estudar a construção de novas UPA´s 

Ativação do sistema de Telemedicina 

UBS: Contratação de mais médicos, ampliação de horário de atendimento, sistema de 

confirmação de consultas e marcação de consultas e retornos na própria unidade. 

Implantação de sistema de “Voucher da Saúde” (convênio setor público/privado), para 

atendimento com especialistas, exames e diagnósticos. 

Criar postos avançados do SAMU, junto as unidades de saúde  

Fortalecer os conselhos de saúde, garantindo a articulação com a sociedade civil e uma gestão 

democrática.  

Criação de Diretoria de Oncologia para agilização no atendimento. 

Ampliação da cobertura das estratégias de saúde da família e dos agentes comunitários de 

saúde, do Programa “Melhor em Casa” dando prioridade às populações vulneráveis. 

Entrega de medicamentos de alto custo em domicílio, com agendamento. 

Ampliar o programa de saúde bucal. 

Garantir o acesso ao tratamento integral às pessoas com transtornos mentais, possibilitando a 

inclusão e reabilitação psicossocial. 

Criação do programa municipal de incentivo ao aleitamento materno 

Aumentar o quadro de especialidades médicas dentro do NIS, otimizando o atendimento e 

diminuindo as longas filas de espera.  

Garantir o funcionamento dos hospitais conveniados em capacidade plena, com qualidade no 

atendimento, e a modernização nos instrumentos de gestão.  

Criar uma coordenação de políticas sobre drogas, tratando da prevenção, tratamento, 

recuperação e reinserção social; prevenção com atuação das áreas de educação, esportes, 

assistência social, cultura e conselhos municipais; e capacitação dos profissionais da rede de 

atendimento 

Contratação de profissionais especializados em abuso sexual infantil 
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Esporte 
 

Gincanas esportiva interescolares 

Recuperar os Centros Esportivos, parques e afins, para aumento dos frequentadores.  

Incentivo a atividade física, recreativa e cultural, com a ampliação das academias abertas; 

aumento de eventos em parques, ruas e avenidas, em parcerias privadas, com participação de 

profissionais de Educação Física. 

Revitalização do programa de atividades físicas para Terceira Idade 

Capacitação dos professores especializados, ampliação e suporte ao projeto PEAMA (Programa 

de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas).  

Incentivo para equipes competitivas, em todas as modalidades já existentes, bem como 

aumento dos equipamentos de rendimento. 

Maior apoio às ligas municipais e criação de campeonatos e ampliação dos eventos esportivos 

municipais 

 

 

Educação 
 

Valorizar o profissional, aperfeiçoando o plano de carreira, cargos, salários e benefícios 

Criação de escola Guarda Mirim, padrão cívico-municipal, em período integral, em associação 

com a Guarda Municipal  

Promoção de Educação e Tecnologia a distância (EAD – Estudo a Distância) gratuita  

Capacitação na formação continuada para todas as áreas envolvidas na estrutura da educação, 

inclusive ADI´s (Agente de Desenvolvimento Infantil); fornecimento de material didático de 

apoio; uso de tecnologia associada ao aprendizado e gestão e convênio com as faculdades de 

Letras e Pedagogia.  

Tornar a escola mais atrativa, com a introdução de atividades extraclasse que atraiam alunos e 

suas famílias, com a integração com as secretarias de Esportes, Assistência Social, Saúde, 

Cultura e Meio Ambiente.  

Ampliação do atendimento em creches com parcerias privadas, ONGs, Igrejas, compra de 

vagas em escolas particulares, com a supervisão pela prefeitura do projeto educativo, com 

cuidados especiais com a alimentação e estrutura 

Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e de quadras poliesportivas cobertas 

nas áreas disponíveis. 
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Contratação de profissionais para acompanhar o aluno com necessidades especiais em sala de 

aula 

Garantir o acompanhamento psicológico para os profissionais da educação 

Material escolar e uniformes de boa qualidade 

Fiscalizar merenda balanceada e nutritiva, com acompanhamento de nutricionista, de acordo 

com a cartilha PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 

Ampliar a educação através de escolas em tempo integral, contra turno ou via expansão da 

carga horária dos alunos, com a participação da iniciativa privada 

 

 

Cultura 
 

Criação de programação de cultura itinerante, levando o material cultural para as periferias 

Desenvolver parcerias com a inciativa privada para fomentar patrocínios culturais;  

Incentivar a iniciativa privada a patrocinar o restauro e manutenção de prédios históricos da 

cidade. 

Valorizar as festas tradicionais da cidade (Festas da Uva nos moldes atuais; Festa Junina da 

Cidade; Festa do Morango trazendo grandes shows; Aniversário da Cidade com comemoração, 

artistas locais e bolo gigante; Natal na Cidade com artistas cristãos de todas as denominações 

religiosas) 

Facilitar o acesso ao Teatro Polytheama aos artistas locais 

Desenvolver área social/gastronômica no Complexo FEPASA 

Fomentar uma orquestra infantil (exemplo: Projeto Guri) 

Recuperação da Sala de Leitura Ruy Barbosa 

Retomar estudos sobre a reabertura da Sala Gloria Rocha (Espaço das Artes) 

Manter o Parque Antonio Carbonari aberto até às 22h. 

 

 

Agricultura  
 

Estimular a produção e consumo de produtos orgânicos 

Estimular as hortas comunitárias monitoradas 
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Turismo 
 

Fomentar o turismo ecológico e rural 

Turismo sustentável na Serra do Japi – cadastro de visitantes, reforma das áreas públicas das 

cachoeiras, implementação de monitores 

Estimular o fortalecimento da adaptação das vinícolas em locais turísticos 

Desenvolver um roteiro gastronômico 

 

 

Segurança 
 

Criar o aplicativo “Botão do Pânico”, para vítimas violência doméstica, idosos, portadores de 

necessidades especiais, problemas de saúde e com acesso para deficientes auditivos e visuais.  

Solicitar o COPOM (Centro de Operações Policiais Militares) para Jundiaí. 

Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, bem como a readequação dos efetivos existentes 

Promover a criação do Consórcio Regional de Segurança, possibilitando a captação de recursos 

junto ao Estado e a União 

Melhorar a distribuição das viaturas da guarda e respectivas rotas de patrulhamento.  

Programa Cidade Segura –  

Implantação de patrulhamento, através de Drones regulamentados pela ANAC (Agência 

Nacional de Aviação Civil), sob a supervisão da Guarda Municipal, dotando-a com 

equipamentos e tecnologia modernos e eficientes 

Ampliação das atividades da GM, prevendo a competência relacionada ao trânsito 

Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que inibam a 

criminalidade 

Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança envolvendo crianças e 

adolescentes. 

Assistência psicológica a GM 

Solicitação, aos órgãos competentes, para a criação de Varas Especiais de Violência Doméstica 

e de Abuso Sexual 
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Assistência Social 
 

Reordenar e qualificar o atendimento à população de rua, considerando a abordagem, o 

acolhimento, o abrigamento, a restauração e a aproximação familiar. 

Compartilhar informações entre as áreas sociais e demais secretarias municipais, 

estabelecendo acesso às entidades sociais  

Capacitação e acompanhamento aos servidores e trabalhadores do SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social), visando a melhoria no atendimento ao público 

Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar material coletado. 

Apoio e orientação na criação de cooperativas 

Criação de projeto de conscientização para homens autores de violência doméstica 

Promover campanhas, em datas comemorativas, de doação à pessoas com necessidades 

especiais 

 

 

Habitação 
 

Revisar o Plano Municipal de Habitação. 

 Dar continuidade aos programas de implantação de moradias em parcerias com os governos 

Estadual e Federal.  

Prover a regularização fundiária 

Promover, através de convênio, assistência técnica (Engenharia) às famílias, sob coordenação 

da Fumas. 

Retirada da população de áreas de risco 

 

 

Mobilidade Urbana 
 

Reivindicar da atual empresa de transportes urbanos, a adequação às necessidades da 

população. Caso essas deficiências não sejam banidas, a empresa será substituída através de 

licitação  
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Revisão do atual Plano Municipal de Mobilidade, que deve abranger transporte coletivo, 

sistema de tráfego, plano de ciclovias e plano de acessibilidade, com a participação do 

Conselho de Portadores de Deficiências. 

Conclusão das obras viárias da cidade. 

Revitalizar e conservar os terminais de transporte coletivo. 

Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto educacional de 

prevenção e sinalização adequada. 

Realização de estudos para a implantação de bicicletários nos terminais de transporte coletivo. 

 

 

Saneamento 
 

Aumento da disponibilidade de água bruta e ampliação da capacidade de reserva de água 

tratada, bem como o combate às perdas através de monitoramento.  

Implantação de uma política de educação ambiental, com base no binômio 

conscientização/fiscalização 

Intensificação da coleta de resíduos eletrônicos e ampliação da coleta seletiva 

Recuperação e reorganização do Geresol (Gerenciamento de Resíduos Sólidos) 

 

 

Meio Ambiente 
 

Inserir os cuidados com o meio ambiente no cotidiano de todos os órgãos municipais, 

passando a ser diretriz do governo, para que se compatibilize o desenvolvimento da cidade 

com o seu potencial natural.  

Desenvolver estudo específico com o objetivo de proteção dos mananciais. 

Desenvolver projeto de macrodrenagem com dispositivo de amortecimento das cheias  

Ampliar a proteção das áreas da Serra do Japi, através do monitoramento da qualidade 

ambiental; da retomada do programa de aquisição de áreas contidas na reserva biológica; da 

articulação entre os agentes de fiscalização do município e do estado, para coibir efetivamente 

as ações irregulares 

Recuperar, estimular e auxiliar a elaboração e execução de políticas públicas estratégicas para 

o desenvolvimento sustentável (Selo Verde Azul) 

Apoio e reconhecimento às ONG´S que cuidam da fauna, flora, nascentes e biodiversidade 
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Causa Animal – Revitalização do COBEMA (Coordenadoria do Bem Estar Animal), ampliando o 

atendimento 

Criação de Conselho de Proteção e Defesa Animal 

Criação de campanhas de incentivo a adoção de animais e contra o abandono animal 

 

 

Serviços Públicos 
 

Estabelecer controles sobre frota, com otimização dos custos de manutenção e estabelecendo 

critérios para renovação  

Rever sistema de monitoramento do CIAS (Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário), 

utilizando novas tecnologias para redução dos custos.  

Redimensionar o número de servidores em cada setor, bem como capacitá-los  

Melhorar a qualidade dos serviços de coleta de lixo, varrição, poda de árvores e outros, 

prestados por terceiros ou pelo próprio município 

Revisão e manutenção da Iluminação pública 

Asfaltamento das ruas de bairros periféricos. 

Regulamentar situação de ambulantes de dentro dos terminais 

 

 

Planejamento Urbano 
 

Promoção de estudos prévios de obras e serviços 

Integração de todos os órgãos da prefeitura na fase de planejamento e na definição do objeto 

das licitações, para que resultem em aquisições com responsabilidade 

Criação de um projeto de requalificação do vale do Rio Jundiaí, a ser implantado em fases, 

contemplando os interesses do poder público e da iniciativa privada, com ênfase aos 

interesses dos pedestres, ciclistas, transporte coletivo e equipamentos públicos, em zonas de 

alta densidade demográfica 

Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno. 

Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços 

terceirizados e conveniados. 

Redução do número de secretarias, meios e priorização das ações nas secretarias fins 
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Programa Cidade Acessível, disponibilizar acessibilidade em vias e espaços públicos 

 

 

Desenvolvimento Econômico 
 

Participação em missões internacionais em parceria com os governos Estadual e Federal e 

entidades de classe, bem como participação ativa nas programações das câmaras de comércio 

e embaixadas.  

Incentivo fiscal para indústrias que instalarem plantas na cidade 

Desburocratização na relação Prefeitura x Empreendedor  

Espaço do empreendedor - facilitação de abertura de empresas, com disponibilidade de 

informações básicas necessárias em site da prefeitura (constando exigências da Vigilância 

Sanitária, Corpo de Bombeiros, etc).  Disponibilização de cursos empresariais, on line, sem 

custo, para habilitação financeira, administrativa e de marketing digital  

Definir parâmetro para MEI, considerando os ramos diversos de atuação e proporcionalidade 

Disponibilizar espaço para exposição e comércio para informais e ambulantes cadastrados 

Criação de Feira de produtos veganos (com selo Vegan), destinando parte do valor arrecadado 

a um Fundo da Causa Animal 

Incentivo às indústrias, com selos Vegan e Cruelt Free, que queiram instalar suas plantas no 

município 

Incentivo fiscal às empresas que contratarem, de forma efetiva, pessoas com necessidades 

especiais 

 

 

Administração e gestão 
 

Prefeita nos Bairros – Duas vezes por mês, ocorrerão vistas a bairros, acompanhada de 

secretários, para conhecer as demandas da população 

Divulgação diária, das ações do Gabinete do Executivo, através de redes sociais, trazendo 

transparência dos trabalhos realizados, aos munícipes 

Redução do número de cargos em comissão 

Reanálise de todos os contratos de manutenção e conservação dos imóveis municipais.  

Redução das despesas com locação de imóveis de terceiros, através da revisão dos contratos 

vigentes, dando prioridade a utilização dos imóveis municipais. 
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Estabelecer que todos os órgãos comprem, concomitantemente, os bens de uso comum, 

fazendo com que o volume reduza os custos. 

Controle racional do consumo de energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel, rede de dados 

etc.  

Fiscalização e gestão de contratos, com a participação da população na análise da qualidade, 

com punição efetiva aos maus prestadores.  

Expandir e otimizar os processos de atendimento, privilegiando o uso de tecnologia, reduzindo 

a burocracia, inclusive por meio de um programa de revisão de processos. (Lei 13.460/17) 

Ampliar a disponibilidade sobre o portal da transparência 

Avaliação e estabelecimento de critérios referente a perda de benefícios de servidores, com 

atestados de mais de 30 dias 

Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno. 

Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços 

terceirizados e conveniados. 

 

 

Projeto Jovem 
 

Estudo para a criação do Gramadão do Pic Nic – espaço destinado a atividades festivas dos 

jovens da cidade, com vigilância 24 horas, através de câmeras de monitoramento e supervisão 

presencial da GM. Centralizando os encontros jovens num mesmo lugar, independente das 

tribos. 

Programa Primeiro Emprego – Parceria público/privada, através de incentivo fiscal, 

disponibilizando informações de emprego através de aplicativo 

Promover Feira de Profissões, voltada para o primeiro emprego, em parceria com as 

faculdades da região e empresas interessadas 

Programa de apoio psicológico para os jovens em situação de vulnerabilidade social 

 

 

 
 

 

 

 


