
PROPOSTA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO 

“EXPERIÊNCIA TRABALHO E PROGRESSO” 

 

 

Visando atender a legislação eleitoral vigente e apresentar aos munícipes 

de Juquitiba uma proposta de governo real, coesa e que possa ser cumprida 

na sua integralidade, a COLIGAÇÃO “EXPERIÊNCIA TRABALHO E PROGRESSO”, 

torna público sua proposta de governo, que segue abaixo:  

 

 
1. PROPOSTAS GERAIS 

 
1.1. Continuar trabalhando para melhorar as condições sociais através 

do desenvolvimento e incentivo da agricultura, cultura, educação, 

esporte, habitação, lazer, meio ambiente, saúde, segurança, transporte, 

turismo, serviços e indústria.  

 

1.2. Continuar com ações visando superar os desafios políticos, sociais, 

ambientais e financeiros, através da mobilização das lideranças locais, 

fortalecimento dos Conselhos Municipais e incentivo a participação nas 

audiências públicas obrigatórias.  

 

1.3. Ampliar o número de domicílios com atendimento a rede de esgoto, 

água encanada e energia elétrica, coleta de lixo, iluminação pública, 

calçamento, limpeza urbana e segurança pública.  

 

1.4. Continuar dando andamento a programas estaduais e federais que 

contemplem melhorias na infraestrutura local.  

 

1.5. Continuar com a manutenção do pagamento das dívidas contraídas pelo 

município em gestões passadas. 

 

1.6. Incentivar programas de hortas comunitárias e municipais, mercados 

públicos e feiras livres.  

 

1.7. Ampliar os serviços de manutenção das estradas possibilitando 

condições adequadas ao tráfego.  

 

1.8. Ampliar o atendimento dos serviços de limpeza pública e da coleta 

seletiva. 

  

1.9. Lutar perante as empresas de telecomunicação para ampliar a 

qualidade de internet e telefonia móvel e fixa no município. 

  

1.10. Melhoria da infraestrutura da rede elétrica, de água e esgoto.  

 

  



PROPOSTAS ESPECIFICAS 

 
2. SAÚDE  

 
2.1. Continuar com os projetos de melhoria nas unidades ambulatoriais, 

nas unidades de pronto atendimento, e ampliar o número de médicos, 

enfermeiros nas Unidades Básicas de Saúde nos bairros. 

 

2.1. Ampliação do atendimento odontológico e do número de agentes de 

saúde nos bairros.  

 

2.2. Ampliação dos programas de saúde da mulher e planejamento familiar.  

 

2.3. Ampliar o desenvolvimento de programas de conscientização e 

prevenção de doenças. 

 

2.4. Fazer aquisição de novos equipamentos para as unidades de saúde. 

 

2.5. Fazer aquisição de mais veículos tipo Vans e Micro-Ônibus, para 

ampliar ainda mais o transporte ambulatorial. 

 

2.6. Aplicar o sistema de prontuário eletrônico entre as unidades de 

saúde da cidade. 

 

2.7. Continuar com o programa de reestruturação da saúde, efetuando 

novas reformas e melhorias, nas várias unidades da saúde. 

 

 

3. MEIO AMBIENTE  

 
3.1. Ampliar a coleta de lixo no centro, bairros e Distrito dos Barnabés.  

 

3.2. Desenvolver um programa de fortalecimento a cooperativas de 

reciclagem e demais empresas de serviços análogos. 

 

3.3. Criar novas campanhas de conscientização quanto a separação do 

lixo.  

 

3.4. Criar novas campanhas de conscientização para a preservação do meio 

ambiente, inclusive nas escolas.  

 

3.5. Dar continuidade as várias iniciativas ambientais de preservação 

do município. 

 

 

4. AGRICULTURA  

 
4.1. Continuar com o incentivo aos pequenos e médios produtores rurais, 

com a fomentação de cursos e apoios na área.  

 

4.2. Ampliar o programa “patrulha agrícola”, com tratores de arados e 

demais implementos agrícolas, para atendimentos aos agricultores.  

 



4.3. Continuar inclusive com as parcerias com escolas agrícolas, para 

oferecer cursos técnicos. 

 

4.4. Trabalhar juntos aos órgãos estaduais para auxiliar na legalização 

de produções como piscicultura, horticultura e frutíferas.  

 

 

5. EDUCAÇÃO 

 
5.1. Continuidade na oferta de cursos de alfabetização para jovens e 

adultos. 
 

5.2. Auxiliar no processo de implantação do ensino em período integral.  

 

5.3. Continuar investindo no transporte escolar de qualidade. 

 

5.4. Continuar com o projeto de melhoria das condições de infraestrutura 

dos prédios escolares. 

 

5.5. Promover a ampliação do Programa Federal - Bolsa Família como 

incentivo a continuidade aos estudos dos alunos. 

 

5.6. Intervir junto ao Centro Paula Souza para a ampliação de cursos da 

ETEC municipal. 

  

5.7. Ampliar o número de cursos de formação continuada, cursos técnicos 

e cursos superiores, totalmente gratuitos no município. 

 

 

6. CULTURA E LAZER  

6.1. Continuar ampliando e incentivo à cultura regional, danças, músicas, 

festas religiosas, populares e folclóricas, abrangendo para todo os 

bairros e o Distrito do Barnabés. 

6.2. Ampliar a utilização do centro cultural com um número ainda maior 

de oficinas: danças, teatro, capoeira, música e outras.  

6.3. Implantação de sala de cinema fixa e/ou móvel. 

6.4. Ampliar a dinamização dos espaços das escolas municipais para 

participação da comunidade local.  

6.5. Criar a Conferência Municipal da Cultura.  

6.6. Fomentar o desenvolvimento de aulas de música nas escolas municipais 

e no Centro Cultural Lawrence Scott.  

 

 
7. ESPORTES  

 
7.1. Ampliação da promoção e fortalecimento das práticas esportivas para 

todas as idades. 

 



7.2. Ampliação de torneios intermunicipais com as diversas modalidades 

esportivas: futebol, judô, vôlei, basquete, handball, futsal, canoagem 

e outros. 

 

7.3. Continuar com o projeto de melhora na infraestrutura dos campos de 

futebol do centro, bairros e Distrito dos Barnabés.  

 

7.4. Trabalhar para a construção de quadras poliesportivas novas nos 

bairros.  

 

7.5. Reestruturar a Olimpíadas dos Trabalhadores, realizando novas 

parcerias com as empresas do município.  

 

 

8. TRANSPORTE  

8.1. Pleitear melhorias nas condições do transporte coletivo municipal 

e intermunicipal. 

8.2. Melhorar a estrutura dos pontos de ônibus. 

8.3. Incentivar o transporte alternativo.  

8.4. Dar apoio estrutural e jurídico para as cooperativas de transporte 

coletivo. 

 

8.5. Reativar a linha Juquitiba Tiete.  

 

8.6. Pleitear perante o Governo Do Estado, novas linhas ligando Juquitiba 

a outros pontos da cidade de São Paulo. 

 

 

9. TURISMO  

 
9.1. Melhorar a infraestrutura dos pontos turísticos do município e 

incentivar as visitas.  

 

9.2. Instalar transporte alternativo para os pontos turísticos nos finais 

de semana e feriados.  

 

9.3. Criar base de apoio para limpeza dos pontos turísticos e naturais.  

 

9.4. Criar meios de divulgação do turismo local no Estado de São Paulo 

e fora do Estado.  

 

9.5. Criar programas de geração de renda a partir da atividade turística.  

 

9.6. Construir um portal na principal entrada da cidade, objetivando 

criar uma identidade visual e imprimindo o potencial turístico do 

município. 

 

9.7. Trazer capacitação turística em grande escala para ampliar o 

potencial turístico da cidade. 

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 



10.1. Para a efetiva ação, concretização e cumprimento, na íntegra, das 

propostas acima apresentadas, precisaremos continuar contando com a 

mobilização social, comunitária e legislativa. 

 

10.2. Os muitos programas implantados na gestão municipal 2017 / 2020 

que mostraram efetivo resultado, serão mantidos e ampliados. 

 

 

COLIGAÇÃO “EXPERIÊNCIA TRABALHO E PROGRESSO ...” 


