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Aspecto Inicial 

Neste Plano apresentamos as principais propostas do candidato Willians e da “Coligação 
União por Juquitiba”, composta pelos partidos PSDB, PSC, SOLIDARIEDADE e PSL, para a 
administração municipal no período 2021-2024. Neste período, o candidato, implementará um 
novo Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando projetos 
estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados altamente positivos nas 
diversas áreas de atuação do Governo. 

O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao 
longo de sua trajetória de vida, como vereador, filho de Juquitiba, cidadão e pai, apoiado por 
correligionários e dos melhores técnicos da comunidade com a participação efetiva de todos 
os seus pré-candidatos a vereador. É resultado, também, de décadas de lutas sociais e de 
construção política em prol de Juquitiba, defendendo a política séria, com aprendizagem 
continuada, proposições inovadoras, discussões coletivas, firmeza de posicionamento; 
estudando as fragilidades e as potencialidades do município, investindo sempre na 
compreensão e participação das pessoas para defender os avanços rumo a transformação 
política, econômica, ambiental, cultural, social e moral da nossa cidade. 

Sempre foram as pessoas fora da máquina pública, em sua militância nas lutas populares 
organizadas e em seus partidos políticos, que assumem maior compromisso com a discussão 
dos projetos, como por exemplo, O Plano de desenvolvimento local e sustentável, que 
registrou em planos de desenvolvimento os problemas e as soluções sob a ótica de todos os 
segmentos da sociedade; cite-se também o ocorrido recentemente aqui, na esteira da 
elaboração da minuta da Lei específica da Sub bacia AJSL - Alto Juquiá e São Lourenço, a 
elaboração do PDPA – Plano de Desenvolvimento com Proteção Ambiental, que abrange: o 
Plano Diretor Urbano que orienta (planeja) o crescimento da sede e povoados como espaços 
urbanos mais confortáveis e menos conflitantes e o Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Território municipal que pesquisou e ouviu os reclamos dos dez principais 
bairros (localidades) e das seis principais cadeias produtivas do município. 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a 
população juquitibense. Vem daí o slogan “União por Juquitiba”. Trata-se de uma proposta de 
política pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, 
contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central a articulação 
interinstitucional, conforme organograma anexado a este documento, e a busca de parcerias 
com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública 
como na privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da 
responsabilidade social. 

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal, vigentes) e obedecerão ao princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental. 

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas 
apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras 
contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da 
gestão, quando, diferentemente da atualidade, a administração se abrirá à participação da 
comunidade. 

O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso 
acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução 
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e meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a 
concepção de novas soluções para a cidade no médio e longo prazo, por ação da nova 
Secretaria de Planejamento e Gestão estratégica, soluções que levarão a cidade a atingir um 
posicionamento compatível com a sua importância para a região metropolitana. 

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho 
com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo dos 
candidatos. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e 
complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, 
muito próxima e conhecedora das necessidades dos juquitibenses. 

 

EIS NOSSO DESAFIO! 

 

Aspecto Introdutório  

O município, em seu campo de atuação, detém a competência para organização dos seus 
serviços públicos, sendo lícito fazê-la de acordo com as condições e oportunidades que 
considerar devidas, observadas as normas contidas na Constituição Federal. Ao município 
compete, enfim, garantir o bem-estar da coletividade e a proteção dos direitos de todos os 
cidadãos. 

Por ser conduzido ao cargo por eleição popular, o Prefeito torna-se, nesse contexto, a porta-
voz natural dos interesses municipais perante a Câmara Municipal, perante outras esferas de 
governo e demais setores que possam contribuir para o bem-estar da população e o 
progresso do município. 

Juquitiba é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude: 23° 
55' 57'' Sul, longitude: 47° 04' 01'' Oeste, estando a uma altitude de 685 metros. Apesar de 
pertencer a Bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, a cidade foi incluída na Região 
metropolitana da grande São Paulo, por ter um vasto território e nele abrigar imensa riqueza 
hídrica de interesse público e ambiental para captação de água de abastecimento para a 
população da capital. Desta forma o município tem sua competência controlada pelo estado 
por força de lei estadual dos Mananciais, desde 1976. Assim, carece de um projeto próprio de 
desenvolvimento.  

Seu crescimento se deu de forma aleatória, como a maioria dos municípios brasileiros, sem o 
devido planejamento, gerando situação de desconforto econômico e social em seus 
moradores. Mesmo assim, apresenta um comércio bem desenvolvido que atende as 
peculiaridades locais, especialmente na atenção aos proprietários sitiantes que fazem de 
Juquitiba seu paraíso ecológico de lazer. 

Cidade de interesse para o turismo ambiental e de aventura, localiza-se a 70 km da Praça da 
Sé e a 35 km do Rodoanel Metropolitano (utilizando-se a BR 116 sentido Curitiba). Sua 
população foi estimada (IBGE) para 2019 em 31.444 habitantes. Possui uma área de 522 km² 
de uma paisagem intrigante, com mais de 75% de sua Mata Atlântica preservada e uma 
extraordinária riqueza hídrica. Tais características fazem de Juquitiba um dos municípios 
ecologicamente mais bonitos de São Paulo. Cidade tranquila e acolhedora é também dotada 
de um povo simples e hospitaleiro que preserva seu patrimônio ecológico, apesar de situar-se 
tão próximo da maior metrópole da América Latina. 
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Houve um tempo em que se entendia que melhorar Juquitiba era obrigação de uma pessoa, 
ou de meia dúzia delas, por meio de um ditador de ordens e seus asseclas. Felizmente isso 
também vem mudando e muitos cidadãos(ãs) já compreendem que essa competência, é no 
mínimo, da maioria das pessoas, principalmente, representadas e auxiliadas por um Projeto 
Político sério, com plano de ações e estratégias para chegar ao governo e agir com 
sensibilidade, responsabilidade, seriedade e eficiência. Nesse cenário é que defendemos em 
Juquitiba, maior liberdade e melhores condições de avanços e comprometimentos para 
transformá-la, tornando a administração mais pública e seus espaços em lugares mais justos, 
adequados e melhores para se viver.  

Hoje, é do conhecimento de muita gente, principalmente dos gestores públicos, que para 
prestar serviços públicos com qualidade e sucesso é preciso: Idealizar, Planejar, Organizar, 
Acompanhar, Dirigir, Controlar, Equilibrar, Integrar e Democratizar as decisões. Estamos 
convencidos que Juquitiba já tem alguns avanços favoráveis e as condições para aplicar 
esses princípios indispensáveis à correta gestão pública. 

Ao conhecer melhor a ocupação de cargos públicos municipal, estadual e federal, a 
sociedade, defensora dessa filosofia política vem acumulando experiências, conquistando 
respeito, confiança, admiração e maiores conhecimentos da máquina administrativa, das 
potencialidades, dos problemas que ainda precisam ser resolvidos e/ou amenizados, e dos 
avanços que ainda estão por vir. 

Há que se considerar que, já a algum tempo, Juquitiba assiste à expansão de mão de obra 
formada em ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade que 
demanda a adoção de estratégias capazes de garantir a esses valorosos formados o acesso 
a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego para 
os jovens, através do estímulo a empreendedores no município, também passa a ser uma 
prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação empreendedora 
como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades. 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para 
o desenvolvimento econômico no que diz respeito ao oferecimento de trabalho e 
oportunidades de emprego e renda para os jovens e chefes de família. Dessa forma, 
pretende-se incentivar empreendimentos e empreendedores a investirem e ou ampliar 
atividades já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade 
empregos dignos, sem esquecer que a Prefeitura deve ajudá-los na superação das 
dificuldades no o licenciamento de atividades e obras junto a CETESB, tudo através das 
estratégias constantes do corpo deste Plano. Estamos convencidos de que não haverá 
empreendimento legal sem viabilizar a legalidade. 

Sendo a vocação do município de Juquitiba predominantemente agroecológica não se 
concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura alternativa e ecológica e 
o turismo de contemplação e aventura, com base no desenvolvimento rural sustentável, nem 
pensar na geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial ambiental, 
porem é preciso viabilizar a implantação de indústrias compatíveis com a condição local. Por 
essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições como a CATI, o SENAR, o 
SEBRAE, etc. que atuam no âmbito municipal/regional para a implantação e sobrevivência de 
pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao aproveitamento do potencial 
turístico e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação de cada 
comunidade (pequenas culturas de subsistência: feijão, abóbora, hortifrutigranjeiros, 
cogumelos comestíveis, apicultura, criações domésticas e outros). Ainda pensando na 
agroecologia e no turismo e nos empreendedores, a administração centrará esforços para 
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manter a cidade funcionando com suas ruas limpas, educação e saúde funcionando 
corretamente e conservadas as estradas vicinais, por onde se escoa a produção e por onde 
trafega as pessoas que produzem e consomem nossos bens e produtos ambientais. 

Outra ação de grande impacto da futura administração deve ser a regularização e legalização 
dos imóveis urbanos. Para tanto se buscará resgatar e ativar os programas estaduais do tipo 
“Cidade Legal” cujos trabalhos foram iniciados, mas nenhum deles foi concluído. 

Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma 
postura proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das 
praças e quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os 
clubes de futebol, por exemplo. 

Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração 
pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao 
desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, 
educação, lazer, segurança, habitação) que se encontram elencadas ao longo deste 
documento. 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como 
trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de 
tudo planejamento. Esses são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte 
e verdadeiramente comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória 
política. 

Esse processo de apresentação e elaboração de demandas e soluções reais deverá ser 
transformado em propostas, a partir de estratégias de governança, sistematizando os pilares 
da administração para a formatação das novas políticas públicas. A análise dessas novas 
políticas, bem como sua difusão para os órgãos competentes, assim como para a 
comunidade local, é primordial em decorrência da globalização e de outros fatores como a 
ampliação da mobilidade das empresas e de seu capital financeiro. Fatores que geram 
progressiva disputa entre localidades, demandando ações por parte do poder público que 
possam impedir o esvaziamento econômico. As políticas públicas, a serem realizadas em um 
município, baseiam-se na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do 
Município, na Lei de Responsabilidade Fiscal, etc. Para isso, existe uma Política Tributária 
prevendo que as pessoas e as entidades paguem impostos e que a aplicação desses 
recursos tenha como foco: melhorar as condições de vida das pessoas, podendo priorizar as 
famílias e/ou grupo de pessoas mais carentes e/ou em situação de indigência e risco social. 
Há ainda as leis de Planejamento e Orçamento (PPA/LDO/LOA) para orientar e organizar a 
gestão. 

Os acertos, que proporcionam os avanços na prestação dos serviços públicos, as conquistas 
gerais, de qualquer população, servem para orientar a manutenção das lutas pelas próximas 
conquistas e as futuras ações por aquilo que o povo ainda não conquistou. Tudo que evolui 
na política municipal, estadual e nacional tem a contribuição das pessoas, principalmente, das 
que se envolvem no processo de discussão e decisão defendendo ação política com ética. 

Foram limitados, porém importantes, os exemplos de avanços políticos, econômicos, sociais e 
morais que a sociedade juquitibense já conheceu. Tais avanços estimulam e desafiam a 
população a melhorar sua visão e organização socioeconômica, buscar mais conhecimento e 
ampliar suas intervenções na sociedade. Portanto, apesar dos problemas, é motivo de 
otimismo saber que, apesar de tudo, Juquitiba já tem uma combinação clara e forte de fatores 
positivos propícios as políticas públicas e ao desenvolvimento sustentável. 
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Setores de Ação Governamental para as Políticas Públicas 

1. Gabinete do Prefeito; 

• Assessoria comunicação; 

• Assessoria Parlamentar; 

• Conselho de governo; 

• Assuntos Jurídicos e Procuradoria Municipal; 

• Controladoria Interna e Ouvidoria 

2. Administração; 

3. Finanças e Tributação; 

4. Higiene e Saúde; 

5. Educação, Cultura e esportes; 

6. Assistência e Ação Social; 

7. Desenvolvimento Sustentável; 

8. Obras, vias públicas e Transportes; 

9. Serviços Públicos (Zeladoria); 

10. Planejamento e Gestão. 
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PROPOSTA DE TRABALHO DO NOVO GOVERNO 

(DETALHADA POR SETORES DE AÇÃO GOVERNAMENTAL) 

 

As propostas, que seguem, são constituídas e apresentadas para o bem-estar das pessoas, e 
são sustentadas pelos cinco princípios da Administração Pública: princípio da legalidade; da 
impessoalidade; da finalidade; da moralidade e da publicidade (Art.37 da CF). Princípios, 
estes, aqui representados pelo que chamamos de Propostas de Trabalho do Novo Governo. 
Elas serão apresentadas para cada uma das principais áreas administrativa e social deste 
Plano de Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os 
projetos que a compõem.  

• Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem 
enfrentados nos próximos anos para a área em tela.  

• Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Novo Governo para a 
área em questão.  

• Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área, alinhados com as 
diretrizes.  

• Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas.  

 
1 - Gabinete do Prefeito  
 
Funções: Comando – Definição - Orientação - Acompanhamento - Atendimento - 
Interlocução Política - comunicação. 
 
A modernidade administrativa inclui atuação organizada com a presença mais intensiva das 
ações de governo, tanto na sede como no interior do município, proporcionalmente à 
densidade demográfica (a ocupação humana). 
 
I) Montar uma equipe coesa em capacidade técnica, sensibilidade, compromisso social e 
habilidade política e técnica. 
II) Descentralizar as decisões de funcionamento e estrutura com controle e transparência. 
 
Propostas:  

Comando: Comandar, de forma descentralizada os setores de ação governamental. 

Definição: Definir programaticamente as ações por área e serviço de governo. 

Orientação: Arregimentar a orientação dos trabalhos com suas competências. 

Acompanhamento: Fazer acompanhamento dos encaminhamentos do governo, de perto e a 

distância. 

Atendimento: Atender comunidades, instituição, grupos e pessoas de forma programada e 

descentralizada.  

Interlocução Política: Fazer contatos internos e externos, harmonizando e interagindo o 
governo diretamente e através da assessoria parlamentar. 
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Comunicação: A informação e a comunicação são fundamentais, não só para a propaganda 
do governo, mas também para fortalecer o senso crítico, melhorar o conhecimento e ampliar a 
busca de oportunidades. Além disso, deve utilizar a Internet e valorizar a ideia de Portal da 
Transparência, divulgando as ações de governo. 
 
Apoio ao Gabinete do Prefeito 
 
a)  Conselho de Governo 
Propor, defender, criar, coordenar e manter, junto com o prefeito e o vice-prefeito, o Conselho 
Político, formado pelo prefeito, o vice-prefeito, ex-prefeitos e ex-vereadores, secretariado, 
Associações, Igrejas, Sindicatos, Cooperativas, partidos aliados etc. para discutir, propor, 
aconselhar e acompanhar as ações governamentais. 
 
Com isso haverá uma evolução e democratização no exercício da função do prefeito e do 
chefe de gabinete para dinamizar e expandir os trabalhos de maneira eficiente e objetiva. 
 
Para melhor aproveitamento dos recursos públicos e otimização administrativa levou-para o 
gabinete as funções da secretaria de Assuntos Jurídicos e Procuradoria; a Ouvidoria e o 
Controle interno. A primeira porque o Prefeito quer acompanhar diretamente as questões de 
regularização documental dos imóveis do município, da Divida e créditos públicos 
judicializados. Quanto a Ouvidoria e ao Controle interno para que tenham mais independência 
de ação junto às secretarias. 
 
b) Assuntos Jurídicos e Procuradoria  
Funções: Orientação Legal – Defesa do Município – cobrança da dívida ativa - Assistência 
Judiciária a Pessoas Carentes. 
 
A legalidade das ações do governo depende da orientação do setor jurídico e a correta defesa 
nos processos contra o município, evita gastos imprevistos! 
 
Propostas: 

• Orientar juridicamente as ações do governo, obedecendo às leis, evitar irregularidades e/ou 
qualquer ato que cause vulnerabilidade; 

• Avaliar, estruturar, para organizar melhor a Procuradoria do Município, facilitando assim as 
condições de trabalho; 

• Acompanhar melhor os processos contra o município, respeitando os direitos das pessoas, 
sem permitir extorsão do dinheiro público; 

• Fazer, em conjunto com as instancias governamentais, regimento Interno para facilitar o 
funcionamento dos órgãos públicos municipais; 

• Oferecer às pessoas carentes serviços de advocacia em casos de separação e em outros 
processos de situações simples. 

• Peticionar pela arrecadação municipal. 
 
Esse setor é fundamental para precaver o governo de crítica, desgaste, ataque político, mau 
uso do dinheiro público; denúncias corriqueiras e rejeição da população! 
 
 
c) Controladoria Interna 
 
Funções: Convênios – Acordos – Controle de Gastos – Licitação - Contratos 
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O controle é princípio fundamental e indispensável para o sucesso da correta gestão pública.  
 
Propostas:  
a) Acompanhar a correção e legalidade dos gastos públicos e dos atos praticados pelos 
agentes públicos; 
b) Implantar um programa de controle de gastos para aplicação eficiente dos recursos 
financeiros; 
c) Definir um valor financeiro mensal para manutenção dos setores do governo; 
d) Acompanhar a conveniência das compras e processos de licitação ou tomada de preços, 
valorizando o comércio local e evitando desperdício; 
e) Fazer os contratos necessários negociando e cumprindo a lei incidente. 
 
A orientação dos especialistas em gestão pública para evitar que se gaste mais do que se 
arrecada é uma forma de se aperfeiçoar ao máximo possível a aplicação do dinheiro público. 
 
d) Ouvidoria: 
 
O processo de discussão para identificação de problemas, sugestões e propostas de 
encaminhamentos é medida fundamental e indispensável para solucioná-los. Além disso, a 
população deve contar com um departamento com pessoas preparadas para ouvir os 
reclamos e incentivos em face do resultado das ações de governo junto à população, 
estabelecendo assim uma interface de relacionamento direto dos usuários com os 
administradores públicos. 
 
Propostas: 
 
a) Disponibilizar meios digitais de acesso do cidadão para reclamação ou incentivo; 
b) Disponibilizar local específico para recepção de opiniões sobre as politicas desenvolvidas; 
c) Realização de plenárias Municipais Setoriais com Participação Popular; 
d) Realizar seminários de planejamento de governo para atualizar este plano no primeiro 
trimestre do primeiro ano de mandato 
e) Constituir conselho de governo composto por: (ex-prefeitos, ex-vereadores, empresários, 
soc. Civil organizada, colaboradores, etc.) 
f) Realizar Conferências e audiências públicas com finalidade específica de discutir temas de 
governo, considerando as áreas de governo para ação da política pública como orçamentação 
e mesmo a prioridades circunstanciais, como pequenos problemas que afetam a vida 
comunitária. 
 
A maior e principal conquista de uma sociedade é o avanço democrático que, permite a 
discussão popular para socializar o poder no encaminhamento das ações que melhoram a 
vida das pessoas. 
 
 
2 - Administração  
 
Funções: Gestão Pessoal – do Patrimônio – do Almoxarifado – Eventos. 
 
Esse setor é considerado como o coração de qualquer empreendimento público ou privado...! 
O ótimo funcionamento dele garante a saúde e a potência de todos os outros! 
 
Propostas: 
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I) Manter o quadro de funcionários em quantidade compatível com a confiabilidade, a 
necessidade municipal, às condições financeiras e a capacidade técnica individual. 
II) Criar a Ouvidoria Pública para acompanhar, fiscalizar e melhorar permanentemente o 
comportamento dos servidores públicos e seus serviços prestados. 
III) Promover capacitação continuada aos servidores municipais. 
IV) Valorizar os direitos dos (as) servidores (as), para que isso se reflita na qualidade dos 
serviços prestados por eles (as). 
V) Acompanhar, junto com o prefeito, as atividades dos outros setores do Governo Municipal. 
VI) Manter permanentemente informatizados, equipados e organizados todos os serviços 
públicos municipais. 
VII) Trabalhar a integração dos setores e serviços públicos municipais.  
VIII) Apresentar, defender e implantar uma estrutura de lei contendo os cargos 
comissionados, de assessoria e consultoria compatível com a realidade financeira e estrutural 
da Prefeitura. 
IX) Manter reunião mensal do primeiro escalão do governo e bimensal com primeiro e 
segundo escalão. 
X) Propor, fazer e arquivar relatório setorial mensal com as atividades desenvolvidas. 
XI) Criar Regimento Interno para todas as Secretarias Municipais, para orientá-las em suas 
ações específicas; 
XII) Reorganizar o protocolo de forma que o contribuinte tenha suas respostas no tempo 
aprazado por lei, via telefone e WS. Cobrando providencias dos setores responsáveis pela 
providencia requerida. 
XIII) Organizar serviços de vigilância noturna dos prédios municipais. 
 
Eventos: 
XIV) Estabelecer calendário oficial de eventos; 
XV) Promover feira/mostras periódicas de nossas potencialidades produtivas (mostra 
agropecuária, industriais e artesanais); 
XVI) Organizar festas, comemorações, audiências, e todos os eventos municipais; 
XVII) Apoiar o governo na agenda de eventos; 
XVIII) Guardar e conservar patrimônio e equipamentos necessários; 
XIX) Participar das decisões relativas aos festejos. 
 
O planejamento e o eficiente funcionamento do setor administrativo de um Governo facilitam o 
sucesso das suas ações. 
 
 
3 - Finanças e Tributação 
 
 
Funções: Contabilidade – Tesouraria – Lançadoria - Tributos – Arrecadação – Planejamento 
– Orçamento – Licitação e compras – Fiscalização e Controle – Transparência. 
 
 
É aumentando e objetivando as receitas e as despesas da Prefeitura que se pode ampliar a 
atuação do governo resolvendo melhor os problemas e satisfazendo a população! Onde todos 
pagam todos pagam menos. 
 
 
Propostas: 



12 
 

 
I) Propor e implantar política de aumento da arrecadação Municipal, aplicando a lei, evitando 
renúncia e evasão de receitas; 
II) Propor e definir, coletivamente, cota de dinheiro para gasto e investimento por setor do 
Governo Municipal; 
III) Fazer e aplicar a planilha de controle de gasto dos setores do Governo Municipal, 
identificando primeiro às despesas fixas e a destinação de cada receita; 
IV) Fazer programação dos pagamentos de: pessoal, aluguel, comércio, encargos sociais, 
serviços, etc. com data de recebimento, de acordo com as especificidades dos recursos; 
V) Programar as despesas de gastos com a manutenção dos serviços públicos, baseado no 
menor valor mensal, para que durante pelo menos onze meses de cada ano a Prefeitura 
tenha um valor de “saldo” para fazer investimentos comunitários, conviver com casos 
emergentes (imprevistos) e usar como contrapartida na busca de outros recursos estaduais, 
federais, estrangeiros, etc. 
VI) Priorizar as compras no comércio local, na medida do possível, para fortalecer a 
economia municipal; 
VII) Licitar as compras, na medida do possível, para cumprir a lei e valorizar o dinheiro 
público; 
VIII)  Organizar o funcionamento da Tesouraria da Prefeitura para facilitar os pagamentos e 
não sobrecarregar a pessoa responsável por esse setor; 
IX) Equipar e organizar o Setor de Tributos para desempenhar bem os serviços e melhor 
atender a população; 
X) Priorizar pagamento de pessoal, honrar outros pagamentos, compatibilizando as despesas 

com as receitas e o planejamento, considerando os diferentes valores de arrecadação;  

XI) Levantamento da receita municipal e programação de gastos para prevenção de crises: 

financeira, política, técnica e administrativa; 

XII) Equacionar a dívida pública de forma a permitir celebração de convênios; 

XIII) Atualizar o Código Tributário Municipal. 

 

 
É compreensível que o correto gerenciamento político garante saúde nas finanças, possibilita 
eficiência nas ações governamentais e contribui para a melhoria dos serviços prestados e 
qualidade de vida da população. Quem controla qualquer rendimento, como salário, por 
exemplo, precisa cuidar do que recebe, controlando os gastos para poder evitar e ou superar 
crises.  
 
4 - Higiene e Saúde 
 
Funções: Atenção Básica – Atendimento Hospitalar - Consulta – Urgência – Emergência – 
Pequenas Cirurgias – Exames – Odontologia – Vacina. 
 
A própria OMS – Organização Mundial de Saúde define que, “Saúde é o bem estar físico, 
mental, econômico e social”...! E não apenas a ausência de dores! 
 
A Saúde deve ser cuidada: primeiro na Prevenção; segundo na Cura; e terceiro na 
recuperação. É mais econômico, menos doloroso e mais fácil quando se consegue tratar da 
saúde apenas na prevenção, e/ou até na cura onde os casos ainda são de pequena 
complexidade. 
 
Propostas: 
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I) Avaliar tecnicamente a estrutura municipal de saúde e fazer a adequação considerando 
quantidade, qualidade e condição real, evolvendo e Secretaria Estadual e o Ministério da 
Saúde; 
II) Ampliar e melhorar os serviços nas áreas da prevenção, cura e recuperação; 
III)  Fazer funcionar adequadamente, dar suporte à todos os funcionários e ser pontual nas 
entregas de materiais e insumos aos Postos de Saúde instalados com ESF – Estratégia 
Saúde da Família; 
IV) Melhorar os Programas: Atenção Básica, de Combate a Endemias e outros de caráter 
preventivos;  
V) Buscar melhorar os programas – ESF – Estratégia Saúde da Família e outros de poder 
curativo e recuperativo; 
VI) Fazer campanha de educação alimentar;  
VII) Ampliar e organizar o transporte ambulatorial; 
VIII) Transporte e lanche para pacientes que fazem hemodiálise;  
IX) Cuidado psicológico dos pacientes de hemodiálise 
X) Implantar o prontuário digitalizado; 
XI) Implantar o controle de marcação automática de consultas e exames após solicitação 
médica com acompanhamento à distância. 
XII) Fazer parceria (s) com a Secretaria da Educação para promover a educação sanitária 
nas escolas; 
XIII) Atendimento ambulatorial: Pediatria, Oftalmologia, Ortopedista, Otorrinolaringologista, 
Neurologista ambulatorial, Ginecologista, Psiquiatra, Cardiologista e Fisioterapia. 
XIV) Procurar implantar uma base da SAMU, no Distrito dos Barnabés 
XV) Implantar entrega de medicação (contínua). 
XVI) Fisioterapia no Barnabés 
XVII) Parceria (s) com laboratório de análises clínicas. 
 
Já se constatou que o sistema municipal de saúde pode e deve funcionar melhor. Este é um 
dos serviços que regrediu depois de 2000, depois de ter sido prioridade em vários governos 
municipais. Já funcionou até com maternidade no passado. Precisamos retomar a educação 
procedimentos e práticas simples e tradicionais como uso de chás. 
 
 
 
5 - Educação, Cultura e Esportes. 
 
A educação é o melhor caminho para o desenvolvimento no seu mais elevado significado 
conceitual!  

Esse setor é um dos que mais deveria ter evoluído, por ter verbas próprias por determinação 
legal e constitucional. Em certo período, reduziu-se o analfabetismo e a semialfabetizarão. 
Vimos em nossa cidade serem fechadas mais de 20 escolas de Bairro que ensinava as 
crianças até a 4ª série, priorizando o deslocamento dos alunos para espaços educativos mais 
centralizados e estruturados, alteraram-se os métodos de ensino, e reduziu-se a repetência, 
ampliou-se o número de pessoas formadas nos níveis médio, técnico e superior, porem 
ampliou–se o analfabetismo funcional. Priorizou-se o transporte de alunos e a alimentação 
dos alunos carentes, o que evita o abandono.  

Por conhecermos o passado e o presente do nosso processo educacional, sua importância, 
seus problemas é que temos compromisso com o plano municipal e estamos comprometidos 
com suas metas e as políticas públicas conveniadas entre o Município, o Estado e a União.  
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Caberá ao Departamento de Cultura estimular as manifestações espontâneas da cidade. O 
papel da Prefeitura não é reprimir e/ou proibir as manifestações que ocorrem em espaços 
públicos. Ao contrário, devemos atuar em parceria com a sociedade, apoiar e trabalhar para 
que elas se solidifiquem e se incorporem ao nosso patrimônio cultural. É um direito do 
cidadão se expressar publicamente. 

O município tem forte potencial cultural para o turismo e lazer ecológico.  Precisamos explorar 
melhor nossas potencialidades como portais do Jurupará e da Serra do Mar. Trabalhando a 
questão de produção de qualidade (vida, saúde, lazer, produtos, etc) o município vai atrair 
turista, inclusive internacional, isso fortalecerá a economia municipal.   

 
Propostas – Educação, Cultura e esportes.  
 
Da Educação: 
 
I) Promover a elaboração do PPP – Projeto Político Pedagógico a partir dos princípios e 
diretrizes apontadas, democraticamente, na proposta Político Pedagógico Municipal e de 
acordo com as diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e Currículo Paulista 
II) Estruturar para a plena atuação os Conselhos: de Alimentação Escolar, Municipal de  
Educação,  do FUNDEB e os Conselhos Escolares; 
III) Implantar atividades articuladas com o PPP de cada escola; 
IV) Apoiar a formação em nível superior para os professores da Rede; 
V) Fortalecer a política de formação continuada para professores, propondo parcerias com 
Institutos Superiores Públicos 
VI) Reformar/ampliar as escolas, estabelecendo padrões mínimos de qualidade, com as 
devidas adequações para portadores de necessidades especiais; 
VII) Implantar, gradativamente nas escolas, e fazer funcionar laboratórios de informática, 
artes, ciências e salas de recursos multifuncionais; 
VIII) Implantar, onde não houver e gradativamente, espaços adequados para prática de 
esportes dos alunos contratando professores de educação física para a 4º e 5º anos; 
IX) Implantar política de inserção das escolas e dos alunos na rede mundial de 
computadores; 
X)   Melhorar o transporte escolar para atender adequadamente os educandos; 
XI) Incentivar a aquisição de produtos da merenda escolar por produtores da região. 
XII) Lutar por uma extensão da USP/UFSCAR - Desenvolvimento sustentável;  
XIII) Apoiar a implantação de curso preparatório para vestibular; 
XIV) Apoio e incrementar o transporte de alunos universitários. 
XV) Resgatar espaços das escolas inativas para a comunidade, inclusive nos finais de 
semana, fazendo parcerias com associações de bairros, ONGs e outros. 
XVI) Buscar apoio da Diretoria Regional de Ensino de Itapecerica da Serra para fazer 

atividades e palestras de prevenção sanitária nas escolas municipais, estaduais. 

XVII) Deverá ser incrementada a oferta de educação para jovens e adultos que não estejam 

suficientemente escolarizados, em conjunto com Estado e União; 

XVIII) Promover campeonatos das escolas municipais nas modalidades de atletismo, futebol, 

handebol, entre outras; 

Os países mais desenvolvidos e/ou que primeiro se desenvolveram, do ponto de vista geral, 
são aqueles que primeiro implantaram o ensino Fundamental, mostrando que a Educação é 
sem sombra de dúvida a principal e melhor coisa para promover o desenvolvimento.  
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Da Cultura 
 
Não se precisa exatamente levar arte às pessoas, pois a arte é inerente ao ser humano 
mas os meios materiais para realiza-la. 
 
I) Resgatar práticas e costumes culturais tradicionais; 
II) Manter os grupos culturais e estimular a organização de outros; 
III) Adquirir culturas compatíveis com nossa realidade ecológica; 
IV) Criar e construir o Museu Municipal. 
V) Avançar no resgate histórico, no registro de grupos étnicos, comportamentos, mudanças, 
formações de caráter social; 
VI) Fazer parceria em atividades culturais e de lazer das comunidades e entidades; 
VII) Apoiar os grupos étnicos e folclóricos do município. 
VIII) Realizar através de programa, um documentário (audiovisual) com as belezas naturais, 
festas tradicionais, apresentações esportivas recreativas e folclóricas, as comunidades, 
atividades econômicas, etc. e apresentar em todos os povoados, regiões e na sede do 
município, através de noites culturais.  
IX) Fomentar a produção cultural local, incentivando festivais de cultura populares nos 
bairros da periferia; 
X) Valorização dos grupos locais de cultura; 
XI) Propugnar pela criação de uma Escola municipal de Teatro, música e dança. 
XII) Defender o patrimônio artístico cultural e histórico da cidade, com portal da cultura para 
acesso digital (filmes, músicas, livros) e buscar meios materiais para realizar arte. 
 
 
   
Dos Esportes: 
 
I) Avaliar e adequar o Departamento de Esportes; 
II) Realizar Seminário consultivo/Deliberativo com a Liga, Equipes, grupos e desportistas 
interessados para discutir e planejar, reformas, construções, atividades e definir a proposta 
para investimentos financeiros anuais; 
III) Apoiar as equipes na elaboração de projetos para estimular o esporte amador em parceria 
com o Ministério dos Esportes e a Secretaria Estadual de Esportes; 
IV) Manter todos os eventos esportivos ligados a Prefeitura, apoiar as de iniciativa 
comunitária e estimular a prática esportiva de outras modalidades, além do futebol; 
V) Fazer levantamento e projeto técnico para reformar, ampliar e adequar melhor o Estádio de 
Futebol, o Ginásio de esporte e as outras praças esportivas da sede, do Distrito dos Barnabés 
e dos Bairros do município; 
VI) Fazer a integração dos eventos esportivos da sede e dos bairros utilizando-se de 
atividades e oficinas itinerantes. 
 
 
6 - Assistência e Ação Social 
 
Funções: Atenção a Famílias Carentes – Grupos de Jovens - Grupos de Idosos - Pessoas 
em Situação de Risco – Pessoas com necessidades especiais. 
 
Esse setor possui uma enorme importância na administração, captando recursos municipais, 
estaduais e federais, implantando programas e beneficiando pessoas idosas, adultas e 
jovens, carentes e em situação de risco. Portanto, é preciso manter e melhorar tais serviços.  
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Propostas: 
I) Ampliar o cadastramento e apoio às famílias que se encontram em estado de 
vulnerabilidade; 
II) Implantar um programa de melhoria habitacional para famílias carentes que não tem 
moradia própria ou moram em condições precárias; 
III)  Criar e ampliar programas profissionalizantes e assistenciais, sem assistencialismo para 
atender a famílias carentes; 
IV) Implantar um Programa Assistencial, com valor mensal previsto, para resolver casos 
imediatos de famílias carentes. 
V) Implantar a guarda juvenil ecológica com vistas a apoiar o desenvolvimento turístico e para 
dar atividade aos jovens de 14 a 17 anos mediante alistamento civil de jovens em risco; 
VI) Promover cursos de formação profissional para jovens e pessoas carentes 
desempregadas. 
VII) Fortalecer o programa leve-leite 
VIII) Buscar implantar a Casa Transitória 
IX) Fazer diagnóstico de gestão de política municipal do idoso 
X) Discutir melhor o BPC 
 
A política Assistencial proposta vem substituir a Política de favores que adotam práticas 
clientelistas, feita por motivo eleitoral, que atende a pessoas ligadas ao poder, ferindo o 
princípio da igualdade e favorecendo mais carências no futuro! 
 
 
7 - Desenvolvimento sustentável 
(Turismo, Agricultura, Meio Ambiente, indústria e comércio) 
 
Funções: Apoio ao desenvolvimento das atividades comerciais, industriais e de Agricultura de 
forma sustentável, procurando, na medida do possível, respeitar a legislação incidente e 
utilizando-se do meio ambiente como meio e matéria prima para o incremento do Turismo. 
 
 
Agricultura: 
 
Propostas: 
a) Incentivar e apoiar a agricultura familiar e ou agricultura alternativa; 
b) Manter/recuperar o espaço de comercialização dos produtos locais (inclusive nas feiras); 
c) Incentivar e apoiar a pecuária para a criação de pequenos, médios e grandes animais, 
incluindo os diversos tipos de aves; 
d) Incentivar e apoiar a produção de peixes, através da pesca artesanal e da piscicultura 
(tanques-rede ou escavados); 
e) Fortalecer e ampliar a produção artesanal; 
f) Orientar e ajudar no beneficiamento de frutas, principalmente, as nativas da Mata Atlântica; 
g) Apoiar e incentivar a criação de abelha (apicultura) e produção de mel, própolis, etc; 
h) Colocar em funcionamento a casa do mel; 

i) Apoiar a busca de linhas de créditos para pequenos e médios negócios; 
j) Orientar e apoiar a capacitação profissional, rural, artesanal, pecuária, extrativista, apícola, 
na piscicultura e qualquer outra atividade comunitária, familiar e empresarial; 
k) Estimular e apoiar o associativismo e cooperativismo;  
l) Recuperar e fazer funcionar a horta municipal e viveiro de mudas para as escolas e 
produtores. 



17 
 

m)  Apoiar a criação de Banco de Alimento dos Produtores de Cooperativas 
n) Elaborar projeto de plantio de palmito hibrido em meio a mata, em propriedades, uma vez 
que neste cultivo não precisa desmatar 
 
 
Meio Ambiente 
 
Propostas: 
I) Manter, ampliar e fortalecer as políticas de preservação ambiental, para que o 
desenvolvimento tenha sucesso de geração para geração; 
II) Buscar a implantação do Turismo Sustentável como forte setor econômico; 
III) Orientar e apoiar o empreendedor no licenciamento de atividades econômicas; 
IV) Fiscalizar ambientalmente o uso e ocupação do solo e dos bens ambientais. 
V) Implantar lixeiras na cidade 
VI) Implantar projetos de horta escolar 
 
Turismo e Lazer: 
 
Propostas: 
I) Buscar a implantação do Turismo Sustentável como forte setor econômico; 
II) Incentivar Pesca esportiva e passeios náuticos na Represa Cachoeira do França; 
III)  Incentivar a hospedagem em pousadas, sítios e hotéis agroecológicos; 
IV) Levantar os pontos propícios à visitação de pessoas de outros lugares para diversão e 
lazer; 
V) Estabelecer parcerias com a iniciativa privada, pessoas interessadas na elaboração de 
projeto para infraestrutura nos locais propícios para o turismo e lazer; 
VI) Programa de melhoria e manutenção dos acessos aos empreendimentos. 
VII) Implantar sinalização dos pontos turísticos. 
 
 
Comércio e Indústria: 
 
Propostas: 
 
I) Favorecer a implantação de indústrias, principalmente para beneficiamento da produção 

municipal; 

II) Apoiar as indústrias existentes com vistas a aumentar a empregabilidade para os 
trabalhadores e renda para os empresários; 
III) Garantir junto aos concessionários a melhoria nos serviços de comunicação, estabilidade 
no fornecimento de energia, abastecimento de água e coleta de esgotos; 
IV) Cursos para formação de mão de obra; 
V) Desburocratizar o fornecimento de licenças e alvarás de funcionamento para atividades 
comerciais com regras claras e diferenciadas para as diferentes atividade; 
 
 
8 - Obras, vias Públicas e Transportes. 
 
Funções: Análise e aprovação de processos de construção – fiscalização de obras e vias 
públicas - execução e acompanhamento de obras públicas - conservação de Prédios, vias e 
praças públicas – Habitação - Fiscalização e Controle - Controle de uso e manutenção das 
Maquinas, Caminhões e veículos – construção e conservação de Estradas – oficina de reparo 
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e manutenção dos veículos -Fiscalização e controle do tráfego – Transporte coletivos e de 
alunos .  
 
O rico processo de discussão do município deve atingir também os transportes coletivos, 
como forma de encontrar soluções para problemas que afetam os donos dos veículos e 
usuários. 
Considerando a fragilidade das condições infra estruturais da sede e dos bairros é preciso 
avaliar o existente, comparar com o necessário e programar o futuro, envolvendo uma equipe 
técnica e as condições financeiras para evoluir! 
 
Propostas: 
I) Prédios Públicos: 
a) Garantir a legalidade, boa aparência e o conforto nos prédios públicos; 
b) Dar manutenção aos cemitérios públicos; 
c) Propugnar pela construção da sede administrativa do município. 
 
 
II) Praças;  
a) Reformar e manter as praças existentes incluindo calçadas, iluminação moderna, 
arborização e jardinagem; 
b) Estudar a possibilidade de fazer mais praças em povoados e na sede  
c) Revitalizar o Parque ecológico integrando-o ao centro administrativo; 
d)  Observar permanentemente suas condições, adequando sempre à realidade da 
modernização e acessibilidade 
. 
III)  Ruas; 
a) Fazer levantamento das ruas carentes de urbanização na sede e nos povoados; contratar 
empresa ou técnico para fazer projeto com quantidade de metros quadrados e o valor 
financeiro para buscar recurso no Ministério das Cidades, na SEHAB - Secretaria de 
Habitação do Governo de São Paulo; 
b) Fazer revisão, fiscalização e manutenção do calçamento existente na sede e em bairros. 
 
IV) Praças Esportivas; 
a) Reformar e ampliar os espaços esportivos de responsabilidade da Prefeitura; 
b) Avaliar e atender dentro do possível, reivindicações para os campos de futebol das 
comunidades e de times. 
 
V) Habitação;  
a) Buscar parcerias com programas, estaduais e nacionais, para construir casas populares; 
b) Reativar contatos para a construção de casas populares. Meta 5 Núcleos de 100 casas 
cada; 
c) Ampliar a iluminação das praças da sede e povoados por se tratar de locais bastante 
frequentados pelas pessoas. A Iluminação pública de qualidade contribui para a melhoria da 
qualidade de vida, dificulta furtos e atos de violência. 
 
VI) Conservação de Estradas Municipais; 
 
a) Buscar parcerias com programas, estaduais e nacionais, para a manutenção das estradas 
municipais; 
b) Desviar as águas pluviais evitando empoçamento no leito carroçável; 
c) Garantir incidência solar através de roçadas das margens; 
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d) Evitar assoreamento dos mananciais; 
e) Motonivelar e cascalhar as vias periodicamente; 
f) Fazer programação mensal-anual para manutenção das estradas municipais em 
permanentemente trafegabilidade; 
g) Ampliar a frota de máquinas e caminhões para manutenção das estradas de chão 
(municipais); Isso pode acontecer em parceria com os Governos federal e estadual; 
 
VII) Transportes  
 
a) Controlar o uso da frota de automóveis da Prefeitura; 
b) Administrar a oficina e a manutenção dos veículos da Prefeitura e Câmara Municipal; 
c) Melhorar, fiscalizar e manter os trajetos dos transportes coletivos e de alunos; 
d) Zelar pela melhoria dos transportes coletivos municipais e intermunicipais; 
e) Avaliar e ampliar se necessário, a frota de carros, maquinário e equipamentos da 
prefeitura; 
f) Controle de abastecimento e tráfego dos veículos. 
 
VIII) Trânsito 
 
a) Sinalizar as vias públicas; 
b) Fiscalizar o trânsita local; 
c) Decidir sobre as vias e tráfego de veículos e transeuntes. 
 
 
9 - Serviços públicos e zeladoria 
 
Limpeza pública - Coleta e destinação dos resíduos sólidos – Abastecimentos D’água – 
Saneamento Básico - Energia e iluminação Pública. 
 
 
Propostas: 
 
I) Limpeza Pública: 
a) Manter e melhorar o serviço de limpeza da sede; 
b) Fazer uma operação para a retirada dos lixões das encostas dos povoados e margens de 
estradas e rios; 
c) Implantar onde não tiver e melhorar onde já existe o sistema de serviços de limpeza pública 
nos bairros; 
d) Promover campanhas para conscientizar dos riscos de doenças por conta do lixo próximo 
das pessoas. 
 
II) Coleta e destinação de resíduos sólidos Urbanos: 
a) Apoiar e incentivar a separação domiciliar, a coleta seletiva e a triagem dos RSUs. 
b) Manter sistema de coleta funcionando; 
c) Licenciar, instalar e manter o Transbordo e a destinação legal dos resíduos; 
d) Estudar possibilidade de implantação de aterro próprio. 
 
III)  Abastecimento D’água e saneamento dos esgotos: 
a) Promover um processo de discussão entre o SABESP, o governo e os usuários para 
identificar problemas e responsabilidades e encaminhar soluções inclusive contratuais da 
concessão dos serviços de água e esgoto da Sede, do Distrito e dos bairros do município;  
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b) Discutir com as comunidades maiores dos bairros a melhor forma de operacionalização 
para tornar eficientes os serviços.  
 
IV) Pequenos serviços de manutenção de vias públicas: 
a. Desentupimentos de bueiros; 
b. Desobstrução de pequenos trechos; 
c. Roçada de margens de vias e aterramento de pequenas poças; 
d. Capinas de vias e próprios municipais; etc. 
 
V) Energia e iluminação Pública: 
a) Ligação e conserto de redes elétricas; 
b) Fiscalização e acompanhamento dos serviços de iluminação prestado pela concessionária; 
c) Autorização para ligação de luz e extensão de rede; 
d) Apoio de festas e eventos.  
 
 
10 - Planejamento e Gestão. 
 
Funções: Planejar o desenvolvimento com vistas ao que se pretende para o futuro. Buscar os 
recursos financeiros para as políticas planejadas tendo o Meio ambiente e Turismo como 
carro chefe - Trabalhar em questões estratégicas para o futuro de Juquitiba - buscar e 
viabilizar oportunidades de desenvolvimento. 
 
 
Propostas: 
 
I) Projetos especiais: 
a) Regularização do Cemitério Christo Rei; 
b) Regularização de prédios públicos; 
c) Localização e licenciamento de um novo cemitério; 
d) Projeto e construção do centro de apoio administrativo (antigo lixão); 
e) Licenciamento da estação de Transbordo e galpão de reciclagem (antigo lixão); 
f) Licenciamento da cascalheira das Marrecas;  
g) Sistema de Macrodrenagem; 
h) Renovação do contrato com a Sabesp (água e Esgotos). 
 
II) Assessoria no licenciamento de Atividades e obras (grupo de apoio); 
III) Regularização fundiária; 
IV) Assessoria na captação de recursos públicos e privados; 
V) Revisão do Plano Diretor e do Código de Posturas; 
VI) Lei Específica Alto Rio Juquiá/Rio São Lourenço; 
VII) Sala de Situação (APRM AJ/SL); 
VIII) Recadastramento de contribuintes IPTU/RSU 
 
Projetos especiais: 
 
Todos sabem a importância que tem para a cidade o encaminhamento desses tópicos 
relacionados como projetos especiais. O Cemitério de Juquitiba, os prédios alugados para 
oficina e a falta de estrutura física administrativa. Transbordo e os prédios públicos 
funcionando sem os alvarás exigidos por lei, são providências inadiáveis, para o poder público 
municipal. 
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Poderíamos discorrer longamente sobre cada um dos projetos elencados ou dos assuntos 
destinados a esta secretaria, porem sabemos que a população conhece e convive com cada 
um deles e sabe da importância de buscar solucioná-los. Trataremos apenas do caso 
SABESP: 
  
SABESP – Serviço de Água e Esgoto 
(Água e Esgoto: Captação – Armazenamento - Tratamento - Distribuição) 
 
Não pode um município produtor de água para abastecimento da capital não ter 100% de 
seus domicílios servidos. A empresa SABESP é da maior importância para vida dos 
Juquitibenses. Como autarquia estadual ela é, desde 1975 a concessionária dos serviços de 
abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos do município. Seu contrato de 
concessão está vencido a mais de 12 anos sem que se chegue a um consenso sobre sua 
renovação ou rescisão. Nós vamos desatar este nó. Afinal não sabemos que interesses 
mantem esta situação pendente de solução. 
 
Proposta: 

• Realizar um Seminário Deliberativo, com os diversos segmentos sociais, para detectar os 
problemas da Empresa e dos consumidores, elaborar propostas para solucionar cada um 
deles, atribuindo responsabilidade e autoria de cada medida a serem adotadas. Estipular os 
prazos e as condições para cada encaminhamento, como forma indispensável de melhorar os 
serviços. 

• A estrutura e a forma de prestação de serviços da SABESP precisa ser revista, ela foi feita 
para atender quatro mil pessoas e precisa atender hoje a quase trinta mil consumidores. 

• Melhorar a relação entre a Empresa e parte significativa dos consumidores, há falhas de 
ambas as partes. 
 
Água é o bem mais sagrado, deve ter absoluta qualidade e abundância. Para isso, é preciso 
contribuição do poder público, dos seus funcionários e de todos os consumidores. Avaliar o 
funcionamento do SABESP no município, o comportamento de parte dos consumidores 
mostrará a situação atual e a necessidade de reformar a entidade fazendo investimento 
profissional, financeiro, político e social! 
 
 
Ponderações Complementares 
 
Elaborar plano de governo para disputar eleição é algo politicamente louvável, eleitoralmente 
correto e socialmente justo. Nas sociedades avançadas a disputa eleitoral se dá antecedida 
de levantamento e relatório sob a vida de cada candidato (a), elaboração das propostas dos 
mesmos e distribuição para o conhecimento e avaliação do eleitorado. 

Essa proposta de Plano de Governo Municipal é baseada nos conceitos da Ciência Política, a 
“ciência mãe”, a mais profunda de todas elas, em um aprendizado histórico, nos princípios do 
fortalecimento da solidariedade, em um compromisso reafirmado e ampliado a cada momento 
de décadas de anos de lutas populares sociais políticas. 

Todas as propostas acima citadas são embasadas no enorme potencial natural privilegiado e 
na arrecadação que tem o município. O Desenvolvimento com sustentabilidade requer 
responsabilidades: Comunitária (população) Organizacional (conjunta) e Institucional 
(governo). Por mais que o Governo Municipal busque ampliar a sua política de 
desenvolvimento econômico, a iniciativa e o controle do processo produtivo devem ser feitos 
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pelas comunidades, a partir das suas organizações como: União das Associações, 
Associações de Moradores e Produtivas, Cooperativas e Sindicatos afins, etc., e por todas as 
comunidades de acordo as suas respectivas vocações. 

Não dá para ninguém se conformar com o grande número de pessoas que ainda tem 
dificuldade de se alimentar, e nem se acomodar com a “denúncia natural” feita pela diferença 
entre as riquezas naturais e o grande estado de necessidades que ainda vive grande parte da 
nossa população. 

O melhor regime político, econômico e social para se viver em paz é aquele em que a moeda 
circula pelas mãos de todos (as) no tempo mais rápido possível. 

Esse plano tem o objetivo de estimular o controle social, promover o desenvolvimento 
econômico, social, político, ambiental e cultural sustentável. Seu conteúdo é para fortalecer a 
defesa de uma sociedade alternativa, civilizada, com solidariedade, fraternidade, equilíbrio 
familiar, liberdade e pleno espírito de paz. 

Lembrando que todo Plano de Governo pode e precisa ser atualizado diante de necessidades 
naturais. 

 
 
Frase de Reflexão: 

“NADA DE BOM OU RUIM ACONTECE POR ACASO. QUALQUER COISA E/OU SITUAÇÃO 
É CONSTRUÍDA, CRIADA, SEJA PELA IGNORÂNCIA OU PELA SABEDORIA DA MAIORIA 
DAS PESSOAS ” ! 

Autor desconhecido 

 

Juquitiba, Setembro de 2020. 
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