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Daniela
Daniela da Camara é arquiteta e
urbanista formada pela Faculdade de
Belas Artes de São Paulo, em 2003.
Foi coordenadora do Plano Diretor Participativo de Jundiaí como Secretária
Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente entre 2013 e 2016,
trabalhando para o crescimento equilibrado da cidade e olhando para todos os
munícipes a fim de construir uma cidade moderna e acolhedora.
Conduziu o Projeto Urbanismo Caminhável cujas ações foram desenvolvidas de
forma participativa com a população, sob a ótica da mobilidade integrada na
escala do pedestre, resultando na Revitalização do “Escadão” (área histórica e
importante da cidade), na instalação de parklets, mobiliário urbano,
arborização e recursos para uma cidade segura e desenvolvida.
Sob sua coordenação, Jundiaí realizou a Zeladoria e Conservação da Ponte
Torta, vencedora de menção honrosa na Universidade de Ferrara (Itália) e
demanda antiga da sociedade em relação a este ícone da cidade. Enquanto
esteve à frente do Planejamento do Município, Daniela da Camara destinou
recursos do crescimento da cidade para a qualificação de creches, unidades de
saúde, viadutos e praças, modernizando a gestão pública para um trabalho
mais eficiente, transparente e vinculado às necessidades de todos os
moradores de da cidade.

"A força da transformação vem da
participação de todas as pessoas, para
tornar a cidade mais homana e generosa.
Vamos construir isso juntos!"

Entre os projetos urbanos de
maior destaque estão o Parque
do Engordadouro, o Viaduto
das Valquírias e Osmundo
Pellegrini, as Alças de acesso
da Rodoviária e Avenida 9 de
Julho, o Parque do Vale Azul
(Caxambu) e a Recuperação e
Plano de Ocupação do
Complexo FEPASA pela
Cultura.
A candidata à Prefeitura Municipal liderou também importantes avanços nas
políticas para o meio ambiente: equipou a Guarda Florestal de Jundiaí com
tecnologias para o combate a incêndios e para o monitoramento de fauna e
flora, aumentando inclusive as áreas públicas sob proteção ambiental e
voltadas à visitação monitorada e educativa. Sob a gestão de Daniela da
Camara, Jundiaí atingiu a 3ª posição entre todas as cidades do Estado de São
Paulo sendo referência nas políticas ambientais (Município Verde Azul, 2016).
No mesmo sentido, reformulou a infraestrutura e os serviços voltados ao bem
estar animal, proporcionando qualidade e profissionalismo para a adoção,
cuidado e precauções com a população de cães e gatos da cidade.

Um plano de governo não é nada mais do
que a abertura da cidade para o cidadão
- Lincoln Paiva

17 OBJETIVOS DE
17
OBJETIVOS
DE
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
SUSTENTÁVEL
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
formam uma Agenda ambiciosa aplicada em todo o mundo
com o acompanhamento da Organização das Nações Unidas
(ONU). Eles buscam concretizar metas até o ano de 2030,
são integrados e indivisíveis, equilibrando três dimensões
do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a
ambiental.

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas,
em todos os lugares.
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável.
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bemestar para todas e todos, em todas as idades.
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todas e todos.
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas.
Objetivo

6.

Assegurar

a

disponibilidade

e

gestão

sustentável da água e saneamento para todas e todos
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável,
moderno e a preço acessível à energia para todas e todos.

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países, estados e municípios e
entre eles.
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e
seus impactos.
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo

15.

Proteger,

recuperar

e

promover

o

uso

sustentável

dos

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade.
Objetivo

16.

Promover

sociedades

pacíficas

e

inclusivas

para

o

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável

Mobilidade
Sustentável

MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL
Inserir a mobilidade ativa de Jundiaí desenvolvendo
centralidades nos bairros através dos Bairros Completos.
Perseguir o congestionamento zero com a requalificação do
transporte coletivo, a pé e cicloviário
Aplicar o Fundo de Transportes de forma a garantir recursos
para a infraestrutura para mobilidade ativa e transporte
coletivo.
Reverter Zona Azul, multas e recursos de estacionamentos
públicos para o fundo de financiamento do transporte
coletivo e mobilidade ativa.
Criar faixas exclusivas de ônibus, calçadões e ciclovias como
políticas baratas e que reorganizam a mobilidade em Jundiaí.
Articular políticas de mobilidade sustentável priorizando e
protegendo pessoas mais vulneráveis: crianças, idosos,
pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social.

Mobilidade a pé

Construir e reformar calçadas com prioridade a áreas de
acesso a equipamentos públicos e transporte coletivo,
considerando a desigualdade territorial da infraestrutura na
cidade dentro de projetos pilotos.
Implantar e reformar travessias com o objetivo explícito de
estimular o deslocamento a pé e garantir sua segurança e
conforto.
Ampliar a área de pedestres e restrição de circulação de
carros em zonas comerciais, não só na área central da cidade
como também nos Bairros Completos e em toda a cidade.
Instalar sinalização orientativa voltada para pedestres, com
mapas, trajetos e indicações sobre como chegar a pé aos
lugares.
Promover a iluminação eficiente e arborização de corredores
de transporte público, ciclovias, calçadões e áreas com
grande demanda de circulação de pessoas.
Garantir tempos semafóricos adequados à circulação segura
de pedestres com mobilidade reduzida.

Bicicleta

Planejar e implantar a Rede Cicloviária constante no Plano
Diretor e efetuar sua manutenção durante os 4 anos de
mandato.
Implantar bicicletários e paraciclos em áreas comerciais,
terminais de ônibus, equipamentos públicos e polos
geradores de viagens e tráfego.
Implantar um serviço de bicicletas compartilhadas,
ampliando progressivamente sua área de cobertura e uso.
Criar protocolos e meios adequados para a permissões
de embarque de bicicletas no transporte coletivo.
Implementar políticas de incentivo ao uso de bicicletas em
parceria com empresas, tais fomento de bicicletários,
eventos e selos de parceria.

Transporte Público

Criar corredores exclusivos de Ônibus nos horários de pico,
reduzindo o tempo de viagem em até 50% e qualificando o
embarque e desembarque.
Instituir o Mês da Tarifa Zero custeado pela Prefeitura como
forma de fomento ao transporte coletivo, sua avaliação e
adaptação progressiva até atingir o fim da cobrança da tarifa
aos passageiros e a progressiva Tarifa Zero.
Criar políticas de isenção e redução de tarifa a públicos
estratégicos - estudantes de baixa renda, pessoas
desempregadas, famílias nos finais de semana, entre outros como transição para a implantação da Tarifa Zero.
Reduzir gradualmente a emissões de poluentes da frota de
ônibus assim como sua poluição sonora, desenvolvendo
projeto piloto de ônibus com uso de energia limpa.
Garantir acessibilidade universal em 100% das linhas de
transporte público através de modernização da frota e
requalificação de terminais e pontos de ônibus.

Garantir o fornecimento de informações públicas, disponíveis
em meio físico e online, sobre o funcionamento das linhas de
ônibus, seus horários e rotas.
Reavaliar a melhor forma de prestação do serviço de
transporte coletivo, seja direta ou por concessão, tratando o
processo de licitação com o máximo de transparência,
participação social e com dados abertos.
Instituir critérios e parâmetros para a modernização
progressiva dos contratos e prestação de serviço de
transporte coletivo referenciados por Plano de Mobilidade
para os próximos 10 anos, garantindo concorrência, gestão
autônoma municipal e interesse público.
Modernização da licitação dos contratos de ônibus em 2023,
regionalizando os contratos e a prestação do serviço,
convertendo o mesmo para atendimento e melhoria dos
veículos, para maior conforto ao cidadão.

Segurança Viária

Implantar programas de sistemas para a segurança no
trânsito com uso de dados e gestão integrada de informações
para monitoramento, avaliação e planejamento de ações.
Reduzir limites de velocidade, especialmente em áreas com
grande circulação de pessoas e baixas velocidades médias.
Promover ações de urbanismo tático para testar soluções
para reduzir ocorrências de trânsito com vítimas em áreas
com alta incidência.
Implantar rotas acessíveis para o acesso a equipamentos
públicos e privados, reduzindo a exposição de pedestres e
possíveis vítimas do trânsito.
Desenvolver campanhas e programas de educação para o
trânsito, especialmente para a proteção do pedestre e do
ciclista.
Reforçar a fiscalização
trânsito.

e

punição

de

imprudências

no

Bairros Completos

BAIRROS
COMPLETOS
Promover a Educação como formação contínua, permanente e
cotidiana - local, intersetorial, democrática e de qualidade para todas as crianças, jovens e adultos de Jundiaí,
usufruindo de toda infraestrutura e recursos humanos dos
Bairros Completos.
Requalificar os espaços escolares com novo projeto
arquitetônico para construção e reforma de prédios próprios,
que atenda a um novo modelo de atendimento educacional
integrado à cultura, ao esporte e à formação integral.
Otimizar a utilização dos equipamentos públicos escolares
aos finais de semana e nos seus horários ociosos para
utilização pela população local em programas e ações
comunitárias e em interface com os demais agentes públicos
localizados no território.
Ampliar e qualificar o acesso ao segmento às creches,
priorizando o atendimento da Educação Infantil em unidades
próprias, ampliando em 1500 as vagas atuais.

Descentralizar a gestão da política de esporte e lazer para os
Bairros Completos como meio de ampliar as atividades
esportivas e a oferta de opções de lazer, com a participação
da comunidade na construção de alternativas, revitalizando
os espaços públicos através do Fundo Municipal de Esporte,
e criar novos espaços e programadas ações para os finais de
semana e feriados.
Disponibilizar à população profissionais que acompanhem
atividades físicas ao ar livre, em convênios a serem
estabelecidos com a Faculdade de Medicina e a Faculdade de
Educação Física de Jundiaí.
Adotar um amplo programa de parcerias com os clubes
privados para que os períodos e espaços ociosos possam ser
ocupados, de forma a atender a função social da
propriedade, principalmente pelos idosos. Os espaços dos
clubes privados também poderão ser utilizados pelas escolas
através de uma política de convênios da Prefeitura.
Implementar o Bairro que Educa, mapeando nos territórios os
espaços comunitários, de cultura, lazer e esporte existentes
e requalificá-los para ampliação da jornada escolar e
atendimento permanente de crianças, jovens e adultos

Redefinir e requalificar os atuais Centros Esportivos como
Sistemas Integrados de Esporte, Saúde, Cultura e Lazer dos
bairros, na realização do Bairro Completo.
Implantar programa de brinquedotecas nos Centros
Unificados, com o objetivo de criar espaços e alternativas
lúdicas para crianças, resgatando brinquedos e brincadeiras
que fazem parte da cultura popular.
Implantação de bebedouros, bancos com encosto em espaços
públicos com grande circulação de pessoas.
Recuperar as ruas residenciais para as pessoas e convivência
dos moradores através Zonas 30, Traffic Calming, Ruas
Compartilhadas, Arborização e Mobiliário urbano como
investimentos integrantes do programa Bairro Completo.
Criar Ruas de Lazer - com equipamentos móveis e recursos
humanos específicos , promovendo cultura e lazer tais como
espetáculos circenses, teatro popular, cinema gratuito e
outros.

Investir na mobilidade ativa e micromobilidade, criando 10
centralidades regionais para o desenvolvimento local de todas as
regiões de Jundiaí, evitando deslocamentos desnecessários e
valorizando a vizinhança.
Criação do programa Jundiaí e minha calçada são nota 10, prevendo
arborização e acessibilidade para toda a população
Promover a arborização das calçadas e a sua adaptação às normas
sobre acessibilidade, realizando o levantamento das larguras das
calçadas das vias e apontando diretrizes e prioridades em um
documento de referência para toda a cidade.
Envio de carta aos munícipes com orientações sobre como reformar
sua calçada e plantar uma árvore segundo documento de referência,
recebendo mudas doadas pelo município a partir da produção do
viveiro municipal.
Inclusão do manual de arborização urbana à fácil consulta pública na
internet ou bibliotecas, no qual constarão as espécies de árvores
adequadas ao plantio na cidade e forma de plantio.
Participação de servidores como Amigos da Arborização Municipal,
para levantamentos e orientações, especialmente quando moradores
de seus Bairros Completos

Nossa riqueza é sua
renda e seu emprego

NOSSA
RIQUEZA É SUA
RENDA E SEU
EMPREGO
Criação de aplicativo para comércio de produtos e serviços
desenvolvido pela Prefeitura com instrumentos para a
inclusão de novas redes de produção e consumo e o fomento
do desenvolvimento do bairro, do empreendedorismo de
grupos vulneráveis e da economia justa e solidária.
Criação de moeda social digital vinculada a aplicativo de
compra e venda, estimulando o comércio local dos bairros,
fortalecendo rede de fornecedores locais vinculados a
Economia Solidária e dando suporte aos pequenos
empreendimentos e ao trabalho justo.
Criar programas de incentivos fiscais para direcionar
investimentos e criação de empregos em regiões de baixo
número de postos de trabalho e afastadas do centro da
cidade, bem como induzir o desenvolvimento do projeto
Bairros Completos.
Aprimorar o sistema de compras eletrônicas municipais,
incluindo progressivamente produtores locais, pequenas
empresas e cooperativas.

Oferecer linhas de crédito com reduzidas taxas de juros para
incentivar a produção de empreendedores individuais em
regiões
de
baixa
empregabilidade
e
combater
a
inadimplência.
Parceria com Sebrae e entidades competentes para
capacitação e apoio técnico às micro e pequenas empresas
para fornecer produtos e serviços a prefeitura.
Fortalecer o Balcão do Empreendedor com o objetivo de
oferecer assistência técnica e jurídica, disponibilizar
aplicativos e arquivos através de canal digital, atendimento
presencial e busca ativa por meio de base móvel.
Implantação de programa de bolsa jovem associado a
qualificação,
cursinho
comunitário,
estágio
e
ação
comunitária.
Implantação
de
programa
de
bolsa
para
adultos
desenvolverem atividades nas áreas ambientais, seguranças
alimentar, cultura e esportes entre outras.
Integrar as atividades da Cultura ao programa Nossa riqueza
é sua renda e seu emprego, como fomento ao emprego e
renda.

Criar um Centro Público de Tecnologia Social e Economia Solidária
para integrar e promover parâmetros, meios e fomento à economia
solidária e à economia social.
Criar uma Incubadora Municipal de Economia Solidária voltada à
assessoria técnica e incubação de cooperativas de produtores e
consumidores, especialmente para o desenvolvimento da agricultura
local.
Articular locais e iniciativas que possibilitem promover e ampliar
realização de feiras e eventos de comércio justo e solidário, em
consonância com o conceito Bairros Completos, fortalecendo cadeias
de produção e consumo locais.
Criar política de regularização do comércio ambulante, sem burocracia,
incentivando a criação de feiras em horários alternativos, shoppings
populares e outlets para a geração de renda, formalização e a garantia
da dignidade do trabalho.
Incentivar e apoiar iniciativas de movimentos e organizações
de jovens em suas atividades e projetos sociais e
econômicos,
especialmente
aqueles
relacionados
à
tecnologia, educação, meio ambiente e cultura.

Minha nascente de
água é uma joia

MINHA
NASCENTE
DE ÁGUA É
UMA JOIA
Garantir atividades econômicas rurais que assegurem a
preservação das nascentes e rios jundiaienses, sua fauna e
sua flora.
Implantar o turismo esportivo rural com a criação de rotas
de bicicleta, rotas de caminhadas e corridas na zona rural,
em parceria com os produtores e empreendedores locais.
Estimular a expansão do setor hoteleiro rural familiar como
forma de valorizar e manter a propriedade rural e agregar
novas formas de renda ao produtor do campo.
Integração da política de turismo com as demais áreas,
principalmente com o meio ambiente, a cultura, o
patrimônio, o esporte, a educação e a saúde.
Estimular o roteiro gastronômico familiar rural e as rotas
Turísticas da cidade e visitas às indústrias artesanais e
familiares da cidade, no meio rural.

Agricultura tradicional

Fortalecer os órgãos responsáveis pelas políticas de
Agricultura e Abastecimento, instituindo um sistema de
formação para os produtores rurais, modernização dos
métodos da produção agrícola e adequação da atividade
rural com as necessidades ambientais.
Criar a Incubadora Agrícola através do Nossa riqueza é sua
renda e seu emprego, dando, apoio técnico ao trabalho
associativista, a autogestão e novas tecnologias.
Elaboração do plano de produção de alimentos voltado à
necessidade nutricional da cidade e da população, assim
como de nosso clima, de nosso solo e nosso bioma.
Criar a escola de prestadores de serviços ambientais na
agricultura através de cursos e fomento de novos paradigmas
para a atividade agrícola, instituindo selo de certificação
profissional.
Promover o fortalecimento e a modernização da lei de
pagamento por serviços ambientais para reconfigurar nosso
desenvolvimento rural.

Elaborar o Plano Municipal de Abastecimento para reordenar
a produção e distribuição de alimentos tendo como
referências estruturadoras os Bairros Completos e os
programas de Nossa riqueza é sua renda e seu emprego.
Mapeamento e incentivo de cadeias produtivas regionais
para fortalecer nossa agricultura e a alimentação saudável.
Cumprir integralmente as obrigações legais para a segurança
alimentar (Lei nº 11.346) e aprofundar ainda mais os
instrumentos para a melhor cultura alimentar, a produção
agrícola sustentável e o desenvolvimento local.
Integrar as necessidades da merenda escolar, pública e
privada, com o produtor local, gerando emprego e renda
além de fortalecer a educação ambiental e alimentar.
Criação do Sistema Único Ambiental Municipal (SUAM),
integrando gestão, investimentos e políticas relacionadas a
recursos
hídricos,
biodiversidade,
resíduos
sólidos,
recomposição florestal, queimadas, zoonoses, saneamentos e
fiscalização.

Instituir protocolo de transição agroecológica para proteger
as áreas limites entre a cidade e as áreas rurais.
Criar zonas de restrição agrícolas de culturas que podem
alterar o ecossistema local, empobrecendo o solo e
desfavorecendo fauna e flora nativas.
Criar, na zona de amortecimento da Serra da Japi, um
conjunto de parques urbanos, lineares e unidades de
conservação como medida de proteção aos remanescentes de
mata e biodiversidade ainda existentes.
Investir em parques lineares como forma de minimização de
enchentes e de adaptação às mudanças climáticas,
garantindo a participação da população desde a sua
concepção até sua gestão permanente.
Instituir política municipal para preservação de serviços
ambientais em um sistema de contrapartidas ambientais para
compras e contratos municipais.

Agricultura nos
bairros

AGRICULTURA
NOS BAIRROS

Criar políticas para o planejamento da ecologia urbana a
partir de parques, praças, nascentes e rios, assim como sua
integração com as atividades humanas e sociais.
Desenvolver políticas para a agricultura urbana e periurbana,
promovendo a produção de alimentos, frutas, hortaliças e
temperos para hortas comunitárias e bairros urbanos.
Reorganizar e modernizar núcleos de agricultores do bairro,
sincronizando unidades produtivas com ações de educação
pública e privada, feiras e atividades terapêuticas e de lazer.
Formar e conectar cooperativas de consumo e cooperativas
de produção de alimentos para a sustentação da agricultura
local e o intercâmbio de experiências e necessidades.

Mapeamento digital de um banco de espaços livres com
fomento para a criação da rede de hortas urbanas e parques
agrários.
Elaborar diagnóstico de áreas periféricas onde coexistam
vulnerabilidades sociais e ambientais, dando-lhes prioridade
para investimentos em ambas as frentes.
Criar parques agrários próprios a regiões periurbanas e
periféricas, como também a regiões centrais e adensadas.
Adensar e conectar a arborização da
fortalecimento de nossa floresta urbana.

cidade

para

o

Investir em beleza cênica de nossa cidade a partir de
diversidade e sazonalidade de florações, polarizadores e
aves integrados ao cotidiano urbano.
Revitalização do Centro de Referência em Educação
Ambiental Municipal (CREAM) e a multiplicação de
iniciativas, cursos e eventos através do Jardim Botânico,
Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam), Parque
Currupira, Parque da Cidade, Parque do Engordadouro, antre
outros espaços apropriados.

Rever os mecanismos de autorização para supressão e
manejo de vegetação, instituindo novas formas de valoração
e compensação diferenciadas para cada região da cidade.
Regulamentar, através de Decreto, instrumentos de
transferência do direito de construir, previsto no PDE (Lei
13.430/02) a ser aplicado tanto para doação de áreas verdes
ao município como para manutenção destas áreas pelo
proprietário.

Jundiaí + Saúde

JUNDIAÍ +
SAÚDE

Inversão da lógica do "mercado da doença", priorizando a
produção de saúde, a prevenção e a promoção de bem estar como preconiza o SUS, Sistema Único de Saúde.
Fazer da mobilidade ativa e da agricultura nos bairros
políticas do cotidiano saudável da população jundiaiense.
Reforçar as equipes e a cobertura de saúde da família e de
Núcleo de à Saúde da Familília (NASF), alcançando 50% da
população.
Ampliação do Programa Saúde na Escola (PSE) com
atividades educativas, de prevenção e promoção de saúde,
com atenção especial à saúde bucal e obesidade.
Prover funcionários nas unidades de saúde para o
atendimento da saúde da família em horário estendido e
agendado para a adequação à rotina de trabalhadoras e
trabalhadores.

Reforçar os recursos e estruturas para a atenção à saúde
mental e saúde da pessoa idosa.
Descentralizar as bases do SAMU conforme necessidades
regionais e de forma integrada à maior regionalização da
Saúde no Aglomerado Urbano de Jundiaí.
Regulação adequada e maior transparência nas filas de
consultas e exames médicos, gradualmente reduzidas pelas
políticas de saúde preventiva, visando zerar a fila.
Ampliação dos serviços de especialidades odontológicas e do
centro de reabilitação.
Propor consórcio com os municípios vizinhos que formam o
Aglomerado
Urbano
de
Jundiaí
para
redimensionar
investimentos, leitos, atendimentos emergenciais e políticas
de saúde preventiva a fim de melhor atender a população e
reduzir gastos desnecessários.
Implantação do programa anti-tabagismo, para melhor
qualidade de vida e saúde de todos os cidadãos que
necessitam desta rede de apoio.

Lixo é renda e
consciência

LIXO É RENDA E
CONSCIÊNCIA

Cumprir
o
Plano
Municipal
de
Resíduos
Sólidos,
considerando suas diversas frentes de trabalho e a
necessária integração de políticas públicas com atores e
parceiros da sociedade civil.
Cumprir com os investimentos e metas contratuais da
concessão dos serviços de limpeza de forma atender a
política nacional de resíduos sólidos plenamente.
Minimizar e reaproveitar resíduos por meio da reciclagem e
sistemas de tratamento com instalação de pontos de
compostagem e biodigestão, a serem desenvolvidos com a
Universidade.
Ampliação da rede de ecopontos e sua integração a um
sistema complexo de reciclagem, com atores públicos e
privados.

Criar 2 Centrais de Reciclagem em pontos diversos da cidade
com a gestão compartilhada entre cooperativas de catadores
e Prefeitura, fomentando renda e otimizando ciclos de
reciclagem, consumo e produção.
Promover a inclusão social com geração de renda e melhoria
das condições de trabalho dos catadores por meio de
formação continuada, incubação de cooperativas e sua
inclusão nas políticas de resíduos sólidos
Aumentar o potencial econômico da comercialização dos
recicláveis por meio da triagem e beneficiamento,
reforçando uma economia sustentável de interesse de toda a
Jundiaí
Desenvolver a cidadania e consciência ambiental da
população por meio do reforço de conceitos e práticas
relacionados à educação ambiental, direcionada a jovens e
adultos.
Realização de Feira Limpa, com reaproveitamento de
resíduos orgânicos e recicláveis, garantindo uma cadeia de
consumo e produção ainda mais completa.

Destinação de resíduos vegetais e de poda, direcionando-os
à produção agroecológica, compostagem ou formas de reuso
e limpas, permitindo a associação de iniciativas públicas e
privadas.
Manejo e gestão de resíduos de construção e demolição,
incentivando a utilização de agregados e artefatos
produzidos com materiais das obras públicas e seus usos
potenciais.
Manejo e aproveitamento de resíduos eletroeletrônicos e
grandes objetos inservíveis, destinando-os às Centrais de
Reciclagem.

Jundiaí é uma Escola

JUNDIAÍ É
UMA ESCOLA
Fazer das ações e programas da Educação a reunião das
políticas públicas como um todo: Mobilidade Sustentável,
Bairros Completos, Agricultura nos Bairros, Minha Nascente é
uma Joia, Lixo é Renda e Consciência, Jundiaí é Solidária,
Femina Jundiaí, Garantir o Futuro, entre outras propostas e
políticas comprovadamente eficazes.
Otimizar a utilização dos equipamentos públicos escolares
aos finais de semana e nos seus horários ociosos para
utilização pela população local em programas e ações
comunitárias e em interface com os demais agentes públicos
localizados no território.
Valorizar e incrementar o quadro de profissionais voltado à
Educação, sejam professores, coordenadores, psicólogos,
agentes de desenvolvimento, bibliotecários, cozinheiros,
mediadores de tecnologia, inspetores, como também
servidores de equipamentos públicos afins da atividade
educacional.

Readequar os espaços e prédios escolares através do Núcleo
de Projetos da Prefeitura assim como novas contratações e
parcerias, adequando a necessidades sanitárias e parâmetros
pedagógicos - podendo contar com processo participativo
em sua formulação.
Incluir um toda escola recursos tecnológicos e infraestrutura
para gravação e transmissão de aulas como também
auditório e projeção de materiais digitais.
Reforçar atividades e processos pedagógicos voltados às
áreas externas e livres, não apenas para a educação do corpo
como também para disciplinas e aprendizagens no geral.
Requisitar aos investimentos dos Bairros Completos o
incremento de infraestrutura de internet aberta e espaços
para estudo, pesquisa, educação e cultura complementares
ao espaço escolar.

Ampliar o número de estudantes atendidos em jornada
ampliada na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental em 50% até o final do mandato.
Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos,
descentralizando equipamentos, firmando parcerias com
outros entes federativos e diversificando formas de oferta,
de modo a ampliar a média de anos de escolarização da
população para 12 anos até o final do mandato.
Fazer do cotidiano escolar e dos potenciais vinculados aos
Bairros Completos um fator contrário à exposição de
crianças e jovens a situações de violência, vulnerabilidade e
risco social.
Proporcionar auxílio psicossocial a crianças e adolescentes
vítimas de violência, assim como promover ações voltadas à
prevenção da violência nas unidades escolares.

Minha casa é meu lar

MINHA CASA
É MEU LAR

Fortalecer o diálogo com a sociedade, em especial com os
movimentos e organizações de defesa do direito à moradia e
à cidade, promovendo o resgate das lideranças e a dignidade
social das pessoas da cidade.
Fortalecer, reestruturar e modernizar o setor de Habitação da
Prefeitura e a FUMAS para garantir que a política fundiária
municipal facilite acesso à terra bem localizada.
Firmar Consórcios Imobiliários para produção de Habitação
de Interesse Social, fortalecendo parcerias entre a Prefeitura
e proprietários de terra sem condições de investimento.
Destinar ao menos 20% do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Territorial Urbano previsto no Plano
Diretor ao Fundo Municipal de Habitação, por meio da
efetivação dos instrumentos arrecadatórios.

Ampliar o Auxílio Aluguel com políticas como subsídio,
modalidade de fiador público oriundo de fundos de
financiamento e utilização de imóveis desocupados.
Promover a política de aluguel social como subsídio para
financiamento da moradia nos casos previstos em lei,
emergencialmente e pontualmente.
Atualizar o Plano Local de Habitação de Interesse Social,
com georreferenciamento, transparência e informatização
dos cadastros e dados, apresentando cenários e soluções
para o atendimento integral da necessidade habitacional na
cidade.
Dar prioridade às Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
no crescimento ordenado da cidade e na garantia do direito à
cidade, tanto para ocupações consolidadas quanto para a
construção de novas habitações em áreas bem localizadas
Fomentar a promoção de unidades habitacionais pela FUMAS,
atuando como empresa pública municipal para construção de
habitações de interesse social e loteamento urbanizado, com
garantia de assessoria técnica e crédito subsidiado pelo
Fundo Municipal de Habitação.

Priorizar as modalidades autogestionárias e organizadas por
entidades populares em Programas Habitacionais dos
governos estadual e federal.
Promover a regularização fundiária de interesse social com
garantia de infraestrutura, promovendo habitação e
democratizando o patrimônio imobiliário.
Viabilizar a regularização de assentamentos populares e de
interesse social a partir da regularização fundiária de
interesse específico, como forma de compensação e fluxo de
financiamento.

Instituir o programa Arquiteto do Bairro, programa de
assessoria e orientação técnica para construção e reforma de
moradia própria.
O programa Arquiteto do Bairro deve assegurar às famílias
de baixa renda orientação técnica pública e gratuita para o
projeto de construção de habitações. Esta ação tem respaldo
no direito social à moradia, previsto na Federal nº
11888/2008.
Regulamentar a orientação e assessoria técnica e criar
cadastro de profissionais de arquitetura, urbanismo e
engenharia com comprovada certificação para atender ao
Arquiteto do Bairro.
Criar cursos e iniciativas de assessoria técnica à população
de baixa renda e em processos autogestionários em parceria
com instituições de referência, fomentando a criação de
programas de “residência” em Urbanismo, Arquitetura,
Geografia e Engenharia assim como a profissionalização,
incluindo mulheres e jovens.

CEU
São Camilo

CEU - SÃO
CAMILO

Construção do Centro de Educação Unificado do São Camilo (CEU)
como impulsionador de aprendizagem, empoderamento e
oportunidades para jovens, adultos e idosos, seguindo exemplos de
referência internacional do urbanismo social.
O CEU do São Camilo deverá atender toda a população - o
desenvolvimento de bebês, crianças, mulheres, adolescentes, jovens,
LGBTQIA+, adultos e idosos - integrando políticas diversas.
Através das ações internas e propagadas pelo CEU São Camilo, o bairro
e o entorno terá oferta de políticas e práticas de referência, acelerando
o desenvolvimento em todos os sentidos.

O novo CEU deverá abrigar também atividades voltados à cidadania,
com experiências educacionais e emancipatórias, dando especial
protagonismo às mulheres e à juventude.
Garantir importante programação voltada à formação e assistência ao
combate à desigualdade, seja ela profissional, racial, social, de gênero
ou de acesso à justiça.
Fazer do CEU São Camilo a principal referência de ações educacionais,
culturais, de lazer, esporte e inovação tecnológica de Jundiaí.

Nova Ozanan

NOVA
OZANAN

Inicio da implantação do projeto de requalificação da Avenida Antônio
Frederico Ozanan, vencedor do concurso público do Vale do Rio Jundiaí
em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil - assim como o
aproveitamento de qualidades de outros projetos, de servidores
municipais e deste concurso.
Emissão de diretrizes de recuperação do rio e de suas margens,
integrando a vida urbana à configuração natural daquele local.
Modernizar os modais de mobilidade da Avenida, privilegiando
corredores de ônibus municipais e intermunicipais, ciclovia e calçadas.
Fazer da Nova Ozanan um propulsor de desenvolvimento ambiental,
social e econômico para seu entorno - especialmente para a Ponte São
João, Vila Rio Branco e Agapeama - e para a integração regional com
os municípios vizinhos que se conectam por este eixo de mobilidade.

Implantação do Plano de Ocupação das Oficinas da Cia Paulista
(Fepasa) como projetado em 2016, abrigando serviços e atividades de
Cultura e Educação, com espaço para apresentações, oficinas, eventos,
cinema e o Museu da Cidade, de forma planejada, em fases.
Integrar as Avenidas Ozanan e dos Ferroviários através da reforma das
Oficinas da Companhia Paulista, como previsto no projeto de 2016,
constituindo um polo irradiador de cultura e convivência de Jundiaí.
Reforçar as rotas e oportunidades existentes e a serem implantadas
nesta região histórica da região: seus prédios históricos, seus
equipamentos de referência, sua atividade econômica e humana a fim
de consolidar um verdadeiro circuito de cultura, lazer, comércio e
integração regional ainda subaproveitado.

Jundiaí
0% abandono animal

JUNDIAÍ 0%
ABANDONO
ANIMAL

Em 4 anos, erradicar o abandono animal na cidade de
Jundiaí.
Implantar a Política de bem estar animal na cidade por meio
de legislação a ser aprovada na Câmara Municipal e
estruturação de políticas e protocolos.
Multiplicar os mutirões de castração estabelecendo metas
progressivas de atendimentos e de redução de áreas e
condições críticas.
Fiscalizar e punir o abandono de animais, com apoio da
Guarda Municipal no cumprimento da legislação de maus
tratos e abandono.

Apoiar campanhas e parcerias para a doação de animais e
adoção responsável.
Reforçar projetos educacionais voltadas para o cuidado e
bem estar dos animais, nas escolas, para crianças e adultos,
desenvolvendo a responsabilidade e a empatia com animais
domésticos e silvestres.
Maior aquisição de exames e especialidades para
atendimento da população cadastrada na DEBEA, Cuidadoras
e ONGs.

Jundiaí Segura

JUNDIAÍ
SEGURA
Criar programa Guarda Municipal Protetora, recuperando e
fortalecendo a atribuições humanizadas, solidárias e de
assistência da corporação.
Elaborar um programa de formação e educação profissional
de segurança preparatório e continuado com ênfase nos
direitos humanos e na proteção da comunidade, no
fortalecimento do vínculo de respeito e sensação de
segurança entre a presença da guarda na comunidade.
Fortalecer a Guarda Municipal com contínuo aumento de
efetivo e modernização de equipamentos.
Fortalecer a divisão da Guarda Municipal de atendimento às
mulheres vítimas de violência - no acolhimento, suporte
legal e encaminhamento da vítima de forma segura, após a
ocorrência.
Promover a adequada gestão da informação por meio da
integração de dados e estatísticas criminais do Município,
Estado e União a fim que se desenvolva o programa
Observatório da Segurança.

Manter o efetivo da Guarda Municipal nas escolas em
horários de entrada e saída.
Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de
segurança envolvendo crianças e adolescentes.
Realizar ações conjuntas entre todas as secretarias
municipais, programas e projetos voltados à segurança
pública.
Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças, becos e
vielas e parques em projetos que inibam a criminalidade
Articular os Conselhos Regionais de Participação
propostas de segurança urbana em seus bairros.

para

Jundiaí é Solidária

JUNDIAÍ É
SOLIDÁRIA

PROPOSTAS DE CURTÍSSIMO PRAZO

Convocação, no primeiro trimestre 2021, de Conferência
Extraordinária para o Combate à Fome e à Miséria, com
órgãos gestores e de controle social da
Saúde, da
Assistência Social, da Educação, da Agricultura, do
Abastecimento e da Segurança Alimentar e o Fórum dos
Trabalhadores do SUAS.
Criação de um Plano de Combate e Prevenção da Fome e da
Miséria, de caráter emergencial mas com ações continuadas
para a soberania alimentar e o atendimento nutricional de
Jundiaí.
Os resultados desse plano deverão ser contemplados já na
revisão do
orçamento municipal aprovado para 2021 e
inseridos nas diretrizes orçamentárias e plano plurianuais
(LDO 2022 e PPA-2022-2025).

PROPOSTAS DE MÉDIO PRAZO

Qualificar o Cadastro Único como a principal ferramenta para
a definição das políticas públicas, ampliando a sua
descentralização e as equipes dos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS).
Fortalecer as equipes da Assistência Social e profissionais
que atendem os CRAS para busca ativa e permanente da
população de baixa renda nos territórios, especialmente
idosos e pessoas com deficiência, beneficiários ou não do
BPC (LOAS).
Fortalecer as instâncias de participação e controle social do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) através do apoio
à organização dos usuários e trabalhadores para a formação
das comissões locais.
Implantar Programa de Assistência ao Idoso no Domicílio,
como proposto no PPA-2014-2017, de forma a prevenir
riscos de isolamento social, violências e desenvolvimento
social da família cuidadora.

Fortalecer políticas intersetoriais para efetivar a rede de
proteção social integral de crianças, adolescentes e jovens
em situação extrema vulnerabilidade, vínculos familiares
rompidos, institucionalização por risco de morte, gravidez
precoce, exposição a violências pelo uso de álcool e drogas,
trabalho infantil, intolerância de gênero e raça, dentre
outras situações extremas.
Monitorar, avaliar e efetivar o Plano Municipal para a
Infância e Adolescência de Jundiaí, o Plano de Medida
Socioeducativa para jovens em conflito com a lei, a política
para os egressos de Medida Socioeducativa e programa de
erradicação do Trabalho Infantil (PETI).
Instituir o Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA)
junto aos órgãos da Educação, Saúde, Assistência Social,
Esporte e Cultura, como esforço de transparência e de
recursos públicos para essa população.

Femina Jundiaí

FEMINA
JUNDIAÍ

Reforçar ações da Prefeitura em parcerias que promovam a
inserção igualitária de gênero na sociedade, no mundo do
trabalho e nos espaços de poder por meio de ações
transversais.
Trabalho e empreendedorismo, enfrentamento às violências,
prevenção e proteção, saúde, direitos sexuais e reprodutivos,
ações educativas sobre igualdade de gênero, participação
nos espaços de gestão, cultura, habitação, trabalho, serviços
- progressivamente Jundiaí deve atingir metas que
demonstrem ser uma cidade cada vez mais igualitária.
Fortalecer o diálogo, a participação, a
associação e o
protagonismo dos movimentos sociais e populares na
efetivação de políticas públicas.

Elaborar e implantar o Plano Municipal de Políticas Para
Mulheres.
Implantar a Casa da Mulher Brasileira, para atendimento
humanizado às mulheres, integrando no mesmo espaço
serviços especializados para os mais diversos tipos de
violência contra as mulheres, apoio psicossocial, acesso à
Justiça e integração com o CREAS para acompanhamento,
acolhimento temporário da mulher e filhos se houver risco
de morte e busca de alternativas para retomada da vida.
Criação da Rede Mulher Cidadã para a garantia de seus
direitos e oportunidades, especialmente quanto à saúde,
renda, dignidade e igualdade, integrando políticas de
emprego, habitação, acesso à justiça e serviços sociais.
Articular com o Governo Estadual o atendimento 24h da
Delegacia da Mulher em Jundiaí.

Desenvolver ações que promovam a autonomia econômica da
mulher e combatam a desigualdade no mundo do trabalho.
Realizar campanhas educativas visando denunciar o quadro
de divisão sexual de trabalho, desigualdades de gênero, raça
e classe que estão relacionadas ao trabalho doméstico.
Fomentar e investir em programas de qualificação
profissional, educacional e cultural, estabelecendo parcerias
e aproximações para o acréscimo crescente de mulheres no
serviço no serviço público ou privado, especialmente em
cargos de direção - reconfigurando profundamente práticas e
paradigmas.

Desenvolver um programa municipal de enfrentamento e
prevenção à violência doméstica, com multiplicação,
ampliação e reequipamento das Casas Abrigo, bem como a
realização de campanhas educativas pelo fim da violência e
de divulgação da Rede Solidária.
Avaliar a utilização da violência de gênero como indicador
para atribuir ponderação diferenciada nos critérios de
seleção aos programas sociais da Prefeitura, priorizando as
vítimas de violência no acesso a tais programas. Da mesma
forma, deve-se garantir acesso especial às mulheres com
transtornos mentais e/ou com necessidades especiais.
Implantar um Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher,
incluindo as áreas de saúde mental, das doenças
profissionais e contemplando os direitos sexuais e
reprodutivos, ampliando sua abrangência para as áreas de
saúde mental, do trabalho e das doenças sexualmente
transmissíveis.
Implementar campanhas para prevenção e tratamento do
câncer feminino, tanto ginecológico como de mama.

Juventude

JUVENTUDE

Redes de apoio à juventude de agentes oriundos das próprias
comunidades e bairros,
Construção políticas públicas de modo participativo com
estudantes, em parceria com as escolas públicas estaduais;
Apoio aos cursinhos populares
Ampliação do Bolsa Atleta, para profissionais de Educação
Física na ESEF
Ampliar as ações de cultura, lazer, esportes e economia
solidária a partir do programa Bairros Completos.
Aproximar os Jovens do Conselho da Juventude no fomento a
elaboração das politicas publicas municipais;

Igualdade

IDOSOS

Uma rede de cuidados em saúde que devem ser valorizados.
Promover os direitos do idoso na área da saúde, por meio de
integração de programas e linhas de cuidado com as ações
desenvolvidas nos equipamentos públicos de esporte, lazer e cultura,
na visão do Projeto Bairro Completo. Implantar Casas ou Centros-Dia e
garantir acesso ao atendimento de alta complexidade.
As Casas ou Centros-Dia são locais de apoio ao idoso dependente (sem
autonomia) em interface com as famílias que não possuem recursos
para pagar cuidadores. Os idosos são levados de manhã pelos
familiares e são buscados à tarde.
Ampliar os Centros de Convivência, locais planejados para acolher e
possibilitar convivência e interação social entre idosos dotados de
autonomia. Serão criados centros desse tipo na relação com o projeto
Bairro Completo.
Instituir a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa nas Unidades de Saúde.

IDOSOS

Criar programas sociais de moradia destinada ao público idoso de
baixa renda, reabilitando edifícios vazios e/ou obsoletos para uso
habitacional, principalmente na região central da cidade, organizando
condomínios compostos por famílias com perfil heterogêneo,
garantindo sempre a prioridade de atendimento para a faixa de zero a
três salários mínimos.
Incentivo à formulação de uma cultura do envelhecimento que
dialogue de maneira intergeracional com as questões específicas do
envelhecimento.
Criar núcleos de combate à violência contra o idoso com atendimento
multiprofissional
Implantar programa Agentes do Idoso, capacitação de profissionais
para trabalhar no cuidado integral dos idosos.
Apoio aos familiares que cuidam de idosos dependentes, através dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

IDOSOS

Garantia a formação de redes de atendimento e suporte emocional
para assuntos específicos, por exemplo acumuladores, vítimas de
abusos, idosos que vivem sozinhos e vulneráveis.
Formação de rede com a sociedade civil que atende ou que congregue
idosos, assuntos como solidão, viver sozinho como opção, moradia
compartilhada para os que desejam, trabalho e geração de renda,
apoio comunitário, são assuntos emergentes e adormecidos.
Contínua capacitação dos profissionais das UBS para a criação de
protocolos específicos (matriciamento).
A estruturação de mais especialistas, como geriatria e gerontologia, no
atendimento da saúde.
Busca ativa dos idosos vulneráveis e moradores de rua, pela
Assistência Social - nenhum idoso na rua.

LGBTQIA+
Implantar o Plano Municipal de Políticas Públicas LGBTQIA+ e seu
Conselho Deliberativo Municipal para fiscalizar sua efetividade e
manter diálogo permanente com a Prefeitura.
Realização de ações e programas contidas no Plano nos bairros em
centros de Cidadania, Educação, Cultura e Saúde.
Criar versão municipal do Centro de Cidadania LGBTQIA+, com serviços
virtuais e aplicativos.
Sensibilizar, educar e capacitar profissionais da rede pública de saúde,
garantindo o atendimento humanizado e respeitoso com atenção às
especificidades da população LGBTQIA+.
Combater o bullying, a evasão escolar, depressão e suicídio de crianças
e adolescentes causados por LGBTQIA+ fobia.
Garantir a realização de campanhas municipais, palestras, seminários,
fóruns, organizados pela população LGBTQIA+ do município e em
defesa de direitos.

LGBTQIA+

Criar o Programa Transcidadania com a proposta de
fortalecer projetos de inclusão produtiva, inclusão social e
resgate da cidadania para a população LGBTQIA+ com foco
nas pessoas transexuais e travestis em situação de
vulnerabilidade.
Criar programa de capacitação permanente da Guarda
Municipal para o tratamento igualitário e seguro de todo e
qualquer cidadão, com o devido respeito à população
LGBTQIA+ e outros grupos sociais excluídos.
Qualificar abrigos e casas de passagem municipais para
acolher com dignidade, as pessoas LGBTQIA+ vítimas de
violência e/ou em situação de rua, com supervisão da
Assistência Social e Conselho Municipal da Assistência e
Desenvolvimento Social.

IGUALDADE
RACIAL

Adotar o princípio da não discriminação nas políticas sociais,
o que significa diagnosticar, localizar, planejar, definir
diretrizes e metas e implementar ações para eliminar fontes
de discriminação direta e indireta, bem como todas as formas
de desigualdades, preconceito e racismo.
Assegurar a transversalidade das políticas de promoção da
igualdade racial, superação do racismo e melhor condição de
vida para a população negra, no âmbito das secretarias e
demais órgãos da administração pública na cidade de São
Paulo.
Capacitar gestores públicos através de programas educativos
que, por sua natureza, possam garantir a aceitação e o
cumprimento dessas políticas e modificar as disposições e
práticas administrativas que sejam incompatíveis com as
mesmas.

Desenvolver políticas públicas de promoção da igualdade em
especial áreas de saúde, educação, habitação, geração de
trabalho e renda, cultura, segurança e planejamento, além de
assessorar as secretarias e órgãos de governo na execução
destas políticas.
Articular, promover e estabelecer parcerias dos órgãos de
governo e com a sociedade civil com efetiva igualdade de
acesso a bens fundamentais como educação, emprego e
moradia.
Construir e implementar programas que objetivem dar
visibilidade comunidade negra, que promova a preservação
do patrimônio material e simbólico da cultura negra do
município.

Garantir ações e programas específicos de políticas públicas
que contribuam com o empoderamento da população negra
no mercado de trabalho, bem como, investir no
fortalecimento institucional das organizações do movimento
negro.
Elaborar e implementar políticas afirmativas de acesso,
inclusão e permanência no mercado de trabalho formal, bem
como desenvolver o afro empreendedorismo, em especial o
da mulher negra.
Incluir o recorte racial na contratação de estagiários e na
realização concursos públicos para provimento de cargos
pela administração municipal, tais como: saúde, educação,
habitação, cultura, segurança, cidadania, assistência social e
planejamento.
Priorizar a contratação de empresas por parte da
Administração Municipal que tenham políticas de ações
afirmativas para a contratação de funcionários.

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Articular em conjunto com a Secretaria de Educação ações
que ampliem o acesso de estudantes com deficiência,
conforme previstos em diversos itens e eixos deste programa
de governo.
Garantir plena acessibilidade nos eventos, atividades e
espaços de cultura, lazer e esportes para que as pessoas com
deficiência usufruam dos ambientes públicos ou de caráter
público em todos os sentidos e formas.
Fazer cumprir toda a legislação de acessibilidade relativa ao
transporte público e à mobilidade urbana.
Efetivar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com
Deficiência, contemplando a identificação e prevenção de
deficiências, os serviços de habilitação e reabilitação e de
especialidades odontológicas.
Ampliar e efetivar o atendimento às pessoas com autismo,
síndrome de Down e doenças raras.

Servir à Cidadania

SERVIR À
CIDADANIA
Democratizar as relações com servidores municipais através
de diálogo entre a prefeitura e o funcionalismo a fim de
contínuo processo de encontrar melhorias e soluções.
Estabelecer política de revisão dos planos de cargos,
carreiras e salários visando aprimorá-los em consonância
com a possibilidade financeira do momento vivido e
enfrentando a desigualdades salariais.
Criar um plano de novos concursos públicos para o
preenchimento de funções essenciais e de interesse público
ameaçadas pela falta de corpo técnico, privatização,
terceirização e o subemprego.
Atualizar a legislação referente ao funcionalismo, sobretudo
o Estatuto do Servidor Público Municipal.
Fortalecer a Escola de Gestão Pública, articulando-a com
centros de excelência e abrindo suas portar e programação
para a formação de conselheiros municipais e instituições da
sociedade civil que trabalham pelo interesse público.

Valorizar e reconhecer profissionais públicos e privados que
trabalham pelo interesse público - sejam da Saúde,
Educação, Esporte, Cultura, Agricultura, Desenvolvimento
Social, entre outros setores - buscando políticas para o
fortalecimento de suas redes, atenção às suas necessidades e
escutando seu aconselhamento técnico em defesa do
desenvolvimento social.
Apoiar profissionais que atendam o interesse público mesmo
que não integrem o funcionalismo - sejam bolsistas,
temporários, prestadores de serviço, corpos artísticos,
voluntários, etc. - valorizando seus ganhos, destacando sua
experiência, reforçando sua formação e, quando possível,
integrando-os progressivamente ao serviço público.

Garantir o Futuro

GARANTIR
O FUTURO
Realizar no primeiro ano de governo Conferências
Municipais para reordenar prioridades, ouvir necessidades da
população e dar diretrizes para conselhos e sistemas de
políticas dos próximos quatro anos.
Implantar e fortalecer conselhos de escolas e unidades de
saúde com legislação própria e calendário eleitoral
unificado, aproximando-os dos Conselhos Regionais de
Participação.
Criar agenda propositiva e fiscalização popular através dos
conselhos, fóruns e conferências, além de apoiar e fomentar
associações, movimento estudantil e entidades do terceiro
setor como gestão participativa do interesse público.
Criar um sistema único municipal de participação social
valorizando
e
dando
protagonismo
à
democracia
participativa como previsto em nossa Constituição.
Criar processos e instrumentos para a definição do
orçamento pela população, até a instituição do orçamento
participativo na Lei Orgânica do município.

Transparência e Combate à Corrupção

Será fortalecida a Controladoria Geral do Município para a
promoção de auditorias e ouvidoria, sendo garantida sua
autonomia para a prevenção e o combate à corrupção,
incrementando a transparência da gestão pública.
Implementar em todas as Secretarias os Conselhos Gestores.
Aprimorar portais de transparência e instrumentos de
monitoramento de indicadores, investimentos e metas,
endereçando aos conselhos e observatórios sociais relatórios
semestrais de resultados e desempenho.
Implantar
uma
plataforma
digital
que
permita
o
monitoramento online de serviços públicos, permitindo
inclusive a participação popular, de cooperativas e do
terceiro setor na efetivação de políticas públicas.
Buscar sinergia no uso dos recursos públicos articulando os
programas municipais com os programas federais e
estaduais, notadamente nas áreas de Saúde, Educação,
Habitação e Assistência Social.

Inovação na gestão pública e na cidade
Adoção meios inovadores no uso
de processos, permitindo a
municipais e permitindo a
municipais aos interesses diretos

da tecnologia e automação
reorganizar os serviços
dedicação de servidores
da população.

Uso intensivo da tecnologia da informação para integração
de serviços (inclusive com outros entes federativos),
reorganização dos serviços virtuais, inclusão digital e
estabelecimento de nova forma de interação entre o poder
público e os cidadãos.
Ampliação e modernização serviços telefônicos disponíveis
no Serviço 156, oferecendo um serviço que interaja com os
cidadãos e promova devolutivas mais efetivas.
Aplicação da tecnologia para integração com os parceiros e
fornecedores da Prefeitura com o objetivo de melhorar a
transparência, rapidez e a qualidade no fornecimento de
produtos e serviços.
Implantação de sistema de prontuário eletrônico em todo o
serviço público assim como a atenção integral à Lei de
Transparência.

Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana seguindo
princípios de priorização dos modos ativos e coletivos
deslocamento, como consta na Politica Nacional
Mobilidade Urbana, desencadeando um processo continuo
planejamento e gestão participativa da mobilidade.

os
de
de
de

Instituir o Plano de Cultura a partir de diagnóstico de
potenciais e dificuldades da atividade cultural no município
e na região a fim de garantir políticas públicas para o setor e
parâmetros para o curto, médio e longo prazo.
Implementar o Plano de Desenvolvimento Rural como
política prioritária para o desenvolvimento sustentável e
para a proteção de nosso meio ambiente.
Integrar as ações e políticas da Educação, Saúde, Cultura e
Lazer a partir de planejamento e projetos comuns.

Arthur
Augusto
Servidor Público Municipal, pós-graduado
em Gestão Pública e Candidato a Vice
Prefeito

O PT JUNDIAÍ: SUA, NOSSA E DE TODOS!
Vamos iniciar mais um período eleitoral, desta vez, estamos pautados pelas
incertezas do futuro, principalmente sobre a angústia da pandemia. É notório
que o governo municipal deverá ser o grande protagonista da retomada social e
econômica da cidade, portanto, é nessa conjuntura que será necessário fazer
um grande pacto social com todos os atores que formam nossa sociedade
jundiaiense, ouvindo, debatendo, buscando consensos e deliberando
coletivamente.
Para isso, precisamos de um modelo de gestão inovador, que coloque as
pessoas no centro da discussão politica, promovendo uma gestão integrada,
descentralizada e participativa. Um modelo pensado de forma transversal, que
articule as diversas áreas, busque a excelência da prestação de serviços
públicos e a melhora da qualidade de vida da população. Mas,
fundamentalmente, pensar a cidade como um todo, integrando os bairros,
fortalecendo os vínculos com a área urbana e rural, além de articular ações
com os outros entes federativos.
É urgente atuar no combate das desigualdades sociais da cidade, apontando
para os benefícios de uma sociedade mais justa e fraterna. Tá na hora de mudar
o jeito de governar a nossa Jundiaí. Tá na hora de humanizar nossas relações.
Nosso projeto não é de grupo politico do poder pelo poder. Aliás, é antagônico
ao atual. Será uma Jundiaí para todos os Jundiaienses!
Pois JUNDIAÍ,
É SUA, NOSSA E DE TODOS!

Ederson
Felipe
Líder Social e Presidente do Partido
dos Trabalhadores de Jundiaí

O PT vive um novo momento, se renova. Com esse espírito, colocamos à
disposição da cidade a nossa pré-candidata à prefeita, Daniela da Camara.
A má gestão durante a pandemia prolongou a situação além do que seria
necessário. Faltou ao prefeito transparência e firmeza. Jundiaí perdeu muitas
vidas, inclusive acima da média do estado e do país. A resposta ineficaz do
prefeito enfraqueceu, igualmente, a economia.
O PT possui hoje cerca de 2 mil pessoas filiadas em Jundiaí e estamos
construindo um plano de governo participativo, em diálogo com
toda
população, para construir soluções na área da saúde humanizada, do transporte
e trânsito, da habitação, da educação, entre outros. Pensamos com carinho em
cada bairro da cidade com suas características e necessidades diferentes. A
Daniela tem experiência e capacidade para liderar esse processo.
O PT também mostra sua força ao montar uma chapa de vereadores e
vereadoras de alta qualidade, formada por pessoas comprometidas e que
representam vários setores da sociedade. Essa pluralidade, certamente, levará
a uma representação séria na Câmara Municipal - algo muito necessário,
especialmente com a atual desmoralização da função de vereador, causada pela
atual e pior legislatura da história de Jundiaí. Os vereadores não fiscalizam o
Executivo, que é a principal função de seus trabalhos, nem criam leis
relevantes. Infelizmente, eles mais parecem um “clube do bolinha” de
compadres do prefeito.
Por fim, deixo minha solidariedade a todos e todas que sofrem neste momento
de crise sanitária e social. Registro nossa mensagem de esperança. Vamos
trabalhar com seriedade e dignidade para desenvolver um futuro diferente e
muito melhor.

Plano Emergencial
para 2020

AS NOVAS
CIDADES DO
SÉCULO XXI
Alteração do modelo de desenvolvimento urbano do país em direção a cidades
seguras, justas, equitativas, resilientes sustentáveis, plurais e agradáveis de se
viver requer mudança nos paradigmas que orientaram a estruturação das
cidades brasileiras no séc XX, baseados em um modelo de desenvolvimento que
não respeitou o meio ambiente, priorizou a mobilidade motorizada individual,
gerou segregação e exclusão socioterritorial, estimulou a especulação
imobiliárias, provocou uma expansão desmedida da zona urbana em detrimento
da zona rural e priorizou os investimentos nas áreas já privilegiadas da cidade,
entre outros aspectos.
A transição para um novo modelo de cidade requer inovações nas políticas
urbanas que priorizem a sustentabilidade ambiental e a transição ecológica, a
reforma urbana e o combate às desigualdades, sem desconsiderar os aspectos
econômicos e a geração de emprego. Estimular uma estruturação urbana mais
equilibrada para aproximar a moradia dos serviços e dos locais de trabalho e
reduzir a necessidade de deslocamentos motorizados cotidianos, especialmente
nas grandes cidades.
- Promover a ocupação de áreas vazias e subutilizadas, condicionando a
expansão da zona urbana à efetiva necessidade de novas áreas, ao interesse
social e à implantação prévia de infraestrutura, preservando as áreas rurais
periurbanas para a produção agrícola.
- Valorizar o uso do espaço público, combatendo sua apropriação privada e a
criação de áreas segregadas e muradas em empreendimentos públicos e de
mercado.
- Considerar os aspectos de sustentabilidade e as tecnologias ambientais
inovadoras nos projetos habitacionais, como ampliação das áreas permeáveis, o
reúso de água, a eficiência energética e a energia solar, o tratamento primário
dos resíduos e do esgoto etc.

- Ampliar as áreas públicas verdes, as Apps urbanas e as áreas de proteção
ambiental e cultural, assim como aumentar a permeabilidade urbana.
- Regulamentar o pagamento de serviços ambientais.
- Garantir a segurança hídrica, a proteção e recuperação das nascentes e dos
mananciais, e a despoluição dos cursos d'água e rios. Implementar a Lei
Nacional de Resíduos Sólidos, adotando os princípios dos 4R ( reusar, reduzir,
reutilizar e reciclar), do “lixo zero” e do gerador / pagador.
- Promover a ampliação da reciclagem e compostagem; a universalização dos
aterros sanitários (lixões zero); o estímulo à criação de consórcios
intermunicipais para gestão dos resíduos; acordos setoriais de logística reversa
e a incorporação das cooperativas de catadores e as empresas de reciclagem do
sistema de limpeza urbana.
- Promover campanhas de educação ambiental voltadas para mudar hábitos,
comportamentos e cultura urbana em direção a um visão que valoriza a vida e o
meio ambiente(...)*Esta é a cidade que precisamos sonhar, que precisamos
buscar e que juntos, podemos transformar.
Este Programa de Governo está comprometido com estas diretrizes e muitas
outras, pautadas na diminuição e busca da erradicação das desigualdades
sociais das cidades e, no caso de Jundiaí, não é diferente.
Erradicar as desigualdades significa avançar de forma equilibrada e qualificada,
de forma a construir uma cidade livre de inseguranças públicas, para toda a
população da cidade.
O que buscamos é a felicidade plena e a paz, entre toda a comunidade
jundiaiense.

Medidas para proteção da vida e do Bem Viver
Medidas em Defesa do Trabalho e Renda com Bem Estar Social.
Fomento à geração de emprego e renda, vinculado à criação das redes de
economia solidária, com desenvolvimento de App, para acesso facilitado aos
produtos.
Fomento à geração de emprego e renda no desenvolvimento de cooperativas
voltadas para população sem emprego, no auxílio aos serviços municipais
necessários, dando preferência para moradores dos bairros, nos serviços a
serem desenvolvidos nos seus bairros.
Renda Básica da cidadania para população vulnerável, a fim de diminuir a
desigualdade social.

Medidas para Retomada para o Desenvolvimento Econômico
Fornecimento pelo Município de Microcrédito e Crédito para autônomos, micro
e pequenos empreendedores, com menor burocracia visando apoiar a
sobrevivência e retomada dos empreendimentos.
Suporte da gestão Municipal na viabilização
desenvolvimento da criação dos Bancos Comunitários.

técnica

e

legal
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Medidas para ampliação de acesso a Bens Públicos.
Educação e volta segura as aulas no pós-pandemia.
Garantia para alimentação dos alunos e alunas das escolas públicas.
Cultura e proteção aos profissionais da Arte na pandemia.
Habitação para populações vulneráveis e em situação de rua.
Cidades e Resiliência Urbana contra riscos durante a pandemia.
Mobilidade Urbana e gestão dos espaços urbanos durante a pandemia.
Desenvolvimento Sustentável e a transição ecológica para a nova sociedade do
Séc XXI.
Desenvolvimento Social e a Política de afirmação de direitos.

