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Carta aos Eleitores de Jacareí 
 

No sentido São Paulo – Rio de Janeiro Jacareí, a primeira 
cidade do Vale do Paraíba,  muitas vezes tratada pelas 
administrações anteriores como a porteira do Vale nos convida a 
mudar sua posição e nos encoraja a levar a identidade de uma 
cidade que é mais que uma porteira é a CIDADE PORTAL DO 
VALE DO PARAÍBA, a cidade que ABRE caminhos, a cidade que 
prospera, a cidade que acolhe sua população, mas para isso temos 
que fazer a MUDANÇA necessária em sua gestão política. 

A inspiração e o movimento popular nos convida a propor 
uma nova lógica na gestão pública municipal de Jacareí. Esta 
inspiração nasce em decorrência do exaustivo desgaste da política 
local e dos mecanismos políticos que se estabelecem na cidade nos 
últimos 16 anos. 
 O processo de alternância política, processo vital, para que os 
governos possam progredir democraticamente em suas 
administrações não foi estabelecido na cidade, com uma hegemonia 
em sua conduta e sua lógica pautada em aspectos que desgastam e 
sucateiam o fortalecimento de Jacareí fizeram emergir ações de 
enfraquecimento para a cidade, destaco três exemplos, dentre 
tantos, de sucateamento: a desvalorização constante dos 
funcionários públicos municipais, o fracasso com a administração da 
Santa Casa e a saúde como um todo,  bem como o esquecimento 
das comunidades da periferia. 

Acreditamos que pensar uma Cidade Desenvolvida é pensar 
a partir das pessoas que moram, trabalham, estudam e se divertem 
nesta cidade, reconhecendo a importância das áreas da gestão e a 
sua proximidade com a população. 

Gestar uma cidade reconhecendo que o ponto principal, o 
aspecto essencial, é a pessoa, é o JACAREIENSE. 

O programa de governo que se estabelece neste documento 
nasceu dos diálogos e diagnósticos feitos em plenárias abertas com 
a população e com profissionais das mais diferentes áreas, que com 
responsabilidade pontuaram importantes aspectos para 
CONSTRUIRMOS UMA CIDADE AMOROSA que possa acolher, 
empregar, formar e divertir a sua população com qualidade de vida.  

O que nos MOVE a propor a nossa gente uma nova lógica de 
política é a crença de que podemos fazer diferente, é o 
reconhecimento de que uma gestão pública se faz com competência 
técnica, com sensibilidade as prioridades da população mas 
principalmente pelo AMOR por nossa terra e por nossa gente. 
 

Ana Abreu 
Prefeita – Jacareí 
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ORGANIZAÇÃO do PROGRAMA DE GOVERNO 
 
 Organizamos o nosso Programa de Governo tendo como eixo 
norteador a característica maior, que identifica o projeto e 
sustentará todas as ações da gestão pública que iremos propor, 
denominamos de eixo: 
 

CIDADE DESENVOLVIDA é uma JACAREÍ AMOROSA 
 
 Consideramos que uma cidade desenvolvida não consegue se 
estabelecer se a lógica de sua construção não se pauta nos 
preceitos que uma cidade amorosa exige. 
 Compreendemos como cidade amorosa a cidade que CUIDA, 
FORMA, EMPREGA, ACOLHE E QUE ALEGRA seus filhos e suas 
filhas, para isso é necessário a construção de um Programa de 
Governo que focalize ações públicas que garanta a construção de 
uma sociedade mais humana e que assuma que maior que qualquer 
bem público é o seu povo.  
 
 A partir deste eixo organizamos 4 pilares para sustentar o 
Programa e iremos a cada pilar evidenciar as diretrizes e as ações 
propositivas para a gestão da cidade. 
 
 
 
 

 Pilar 1 – CIDADE DESENVOLVIDA  
 
 
 

 Pilar 2 – CIDADE AMOROSA 
 
 
 

 Pilar 3 – CIDADE PRÓXIMA  
 
 
 

 Pilar 4 – CIDADE DIÁLOGICA E DEMOCRÁTICA  
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Pilar 1 – CIDADE DESENVOLVIDA  
 
Desenvolvimento econômico, tecnológico e inovador. 
 
Diretrizes organizadoras. 
 
Presenciamos na administração pública atual uma postura distante 
e de pouco diálogo ao que se refere ao setor produtivo e 
empresarial da cidade. Acreditamos na parceria e na aproximação 
da construção de políticas públicas que gestem e ampliem 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento. 
A gestão municipal ao assumir responsabilidades deve estabelecer 
ações que promovam avanços ao desenvolvimento local. O processo 
de criação de políticas públicas para o setor deve garantir o diálogo 
permanente com o setor produtivo e seguir com responsabilidades 
conjuntas para manter e ampliar os empreendimentos gerando 
riqueza para a população. 
 
 
Ações Propositivas: 
 
Criar ações que estabeleçam condições para uma economia local, 
reconhecendo as frentes já estabelecidas e abrindo espaços para 
novas vocações. 
 
Viabilizar a inovação, o desenvolvimento tecnológico  fortalecendo a 
legislação e os arranjos produtivos locais ampliando empregos e 
consequentemente o desenvolvimento de pessoas e de famílias. 
 
Fortalecer a criação de um Polo Tecnológico pautado nos processos 
de empreendedorismo com modernização e dinamismo. 
 
Criar ambiente favorável e ações de investimento produtivo para a 
Economia Criativa incentivando empreendedores locais e 
fortalecendo a economia da cidade, viabilizando incubadoras que 
agrupem startups como foco das atividades produtivas. 
 
Estabelecer trabalho de cooperação com o setor empresarial local 
para promoção de diálogos e criação de ações considerando a 
responsabilidade social empresarial. 
 
Reforçar a cooperação regional, estadual e nacional para buscar 
parcerias e apoio em relação a demandas locais, para que possam 
ampliar produções e geração de empregos. 
 
Criar medidas para a atração e manutenção de empresas no setor 
de inovação, tecnologia e economia criativa. 



	   6	  

 
Implementar ações colegiadas para deliberações conjuntas com 
organizações e entidades que representem o setor produtivo da 
cidade fortalecendo avanços propositivos para o desenvolvimento 
do cenário local, ações estas que podem se formatar por meio de 
fóruns e conferências. 
 
Incentivar a formação de cooperativas com políticas públicas locais. 
 
Articular e proporcionar o empreendedorismo e fortalecer a 
formação técnica de pequenos negócios com fortalecimento do 
microcrédito. 
 
Promover a formação e o treinamento da mão-de-obra local, 
articulando com as demais esferas de governo para um sistema 
municipal de emprego e renda. 
 
Diagnosticar possibilidades de estabelecer o mercado de exportação 
a fim de estimular a exportação de produtos de Jacareí. 
 
Viabilizar arranjos produtivos locais, instrumentos de 
desenvolvimento econômico integrado e como estratégia de política 
pública. 
  
Criar e viabilizar formações específicas para as demandas 
apontadas pelos empreendimentos, entidades e sindicatos da 
cidade, além de ações conjuntas com cursos técnicos e estágios. 
 
Viabilizar, por meio de editais, bolsas auxílios para a qualificação 
dos trabalhadores. 
 
Organizar ações de incentivos para fortalecer empresas já 
estabelecidas na cidade e para as que podem vir a se instalar.  
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Pilar 2 – CIDADE AMOROSA 
 
Desenvolvimento e consolidação de áreas administrativas 
por meio das  políticas públicas e fortalecimento da gestão a 
partir das pessoas. 
 
Saúde 
 
Diretrizes organizadoras. 
 
A Gestão Pública de Saúde de Jacareí nos mostra que nos últimos 
16 anos a falência de ações efetivas para melhorar a qualidade e 
ampliar o atendimento evoluiu de maneira que resultou no 
estrangulamento de várias unidades de trabalho na área, dentre 
estas unidades apontamos como nossa prioridade um trabalho 
efetivo junto a Santa Casa com ações que organizem planejamento 
e gestão competentes considerando a péssima herança que o 
governo atual deixará, como exemplo citamos as dívidas 
construídas pela incapacidade do atual governo. 
Além da Santa Casa, precisamos garantir o atendimento 
regionalizado da população e a agilidade em relação aos 
procedimentos ligados a levantamentos de diagnósticos, que 
envolvam exames de diferentes especialidades. Será necessário 
ampliar a Saúde da Família e a proximidade dos serviços junto a 
população, ações estas que serão prioridades para que novamente 
possamos retomar o cuidado com a nossa gente, que sofre em sua 
carne o descuidado das gestões que não conseguiram resolver 
problemas, precisamos evoluir a capacidade de atendimento local. 
 
Ações Propositivas: 
 
Construir o Hospital Municipal que evidentemente estabelece 
demandas há décadas. 
 
Ampliar Serviços de ambulância e a abertura de mais uma Base do 
Corpo de Bombeiros. 
 
Organizar a ampliação do Corpo Especializado da Santa Casa e das 
unidades de atendimentos. 
 
Criar ações de mutirão permanentes para organizar cirurgias 
evitando fila de espera. 
 
Ampliar e fortalecer com qualidade o atendimento básico e os PSFs. 
 
Retomar convênios e organizar possibilidades de novas parcerias e 
convênios com hospitais especializados. 
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Promover ações especiais para crianças, idosos e pessoas com 
deficiências, que mais necessitam de serviços de saúde.  
 
Promover o aprimoramento de um sistema de farmácia interligado 
com o tratamento do paciente por meio de um sistema 
informatizado. 
 
Ampliar parcerias junto aos Governos: Federal e Estadual. 
 
Aprimorar o uso do Cartão SUS e o prontuário eletrônico, agilizando 
e personalizando o atendimento. 
 
Criar um sistema de avaliação e controle eficaz sobre os serviços 
públicos prestados. 
 
Educação 
 
Diretrizes Organizadoras. 
 
A Educação Pública exige um conjunto de ações que articuladas e 
integradas podem promover a elevação de sua qualidade, é 
exatamente o que queremos fortalecer a qualidade dos 
processos de ensino e aprendizagem que proporcionaremos em 
nossas unidades escolares. 
A Gestão terá foco em desenvolver conjuntamente os espaços e os 
sujeitos dos processos; o que  compreende reconhecer que o lugar, 
o onde e os sujeitos terão integração para avançarmos 
qualitativamente para que de fato a inclusão e o empoderamento 
das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos se edifiquem. 
 
Ações Propositivas: 
 
Inclusão de ações de formação no Plano de Carreira dos Docentes. 
Reavaliação e valorização das ADIs com propositivas de formação 
continuada que contribua para a evolução de sua formação 
acadêmica. 
 
Diálogo e integração com as redes públicas: estaduais e federais. 
Fortalecimento do Sistema de Ensino Municipal. 
 
Reorganização da contribuição e atuação dos Conselhos Municipais. 
 
Aprimoramentos dos aspectos metodológicos da rede pública 
municipal. 
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Criação de um núcleo de projetos e pesquisas com foco em 
estabelecer ações institucionais para dialogar com incentivos 
estaduais, federais e internacionais. 
 
Criação e aprimoramento de Projetos de trabalho de Educação 
Inclusiva na rede pública. 

 
Ampliação das propostas e unidades de Escola Integral 
Enriquecimento curricular para toda a rede pública considerando 
programas dinâmicos, criativos e inovadores da educação em 
diferentes áreas de conhecimento. 
 
Programa Nenhuma Criança sem Creche – rever funcionamento, 
atendimento, horários e propostas pedagógicas com o objetivo de 
aprimorar e avançar neste atendimento. 
 
Criação de um projeto piloto para Creche Noturna. 
 
Criação de lei que proíbe qualquer político de entregar materiais 
escolares para as crianças, bem como usar imagens para aproveitar 
em campanhas e visibilidade em redes sociais. 
 
Levantar demanda do Ensino de Jovens e Adultos e criar ações de 
estudos e aperfeiçoamento profissional. 
 
Criar uma Universidade Pública e ações de desdobramentos com as 
demandas vocacionadas da cidade nas frentes empreendedoras. 
 
Criar o Centro Tecnológico de Ciências Biológicas com parcerias 
junto a setores produtivos e poderes públicos: estaduais e federais, 
considerando o projeto estabelecido pela FATEC – Jacareí. 
 
Organizar núcleos culturais regionais que contemple o diálogo com 
diferentes áreas de conhecimentos e diversas linguagens, com 
ações de formação e multiplicidade de propostas. 
 
Consolidar ações da biblioteca municipal e expandir as minis 
bibliotecas para os núcleos culturais regionais. 
 
Iniciar o Programa Escolas Sem Muros – Programa que viabilizará a 
abertura da escola para a comunidade aos finais de semana com 
trabalhos de formação, oficinas de esporte, lazer, educação e 
cultura. 
 
Ampliar os cursos das ETECs e FATECs a partir do diálogo com o 
governo estadual via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
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Ciência e Tecnologia, os cursos obedecerão as demandas 
vocacionais da cidade. 
 
Estabelecer parcerias com a Rede Federal de Ensino para viabilizar 
formação na modalidade de pós graduação e aperfeiçoar o corpo 
docente. 

 
Segurança Pública 
 
Diretrizes organizadoras 
 
A Segurança Pública deve ser vista com ações em duas frentes 
junto a sociedade: a de combater e prevenir a criminalidade, o 
trabalho desenvolvido deve ser articulado em parceria com o 
governo do Estado de São Paulo unindo competências para que a 
cidade possa ter maior acolhimento e qualidade de vida. 
 
Ações propositivas: 
 
Implantar Câmeras de Vigilância eletrônica em lugares estratégicos 
com o objetivo de diminuir e inibir a criminalidade. 
 
Planejar e implantar o COII – Centro de Operações Integradas e 
Inteligentes que terá a função de trabalhar de maneira integrada 
entre o município e o Estado a fim de viabilizar planos táticos para 
prevenir e inibir as ações criminosas. Os dados levantados pelo 
COII produzirão conhecimento e organizarão informações, o que 
permitirá uma atuação eficaz frente a sociedade. 
 
 
Cultura 
 
Diretrizes organizadoras. 
 
A Cultura área que fortalece diretamente a identidade e a 
continuidade da construção de suas tradições e vocações tem uma 
grande responsabilidade junto a população. Reconhecemos a 
importância de se estabelecer Centros e Oficinas com Espaços 
permanentes e descentralizados para que consigam chegar a todos 
os bairros de Jacareí. 
 
Ações Propositivas: 
 
Acompanhar a implantação do Plano Decenal. 
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Ampliar as ações efetivas de cultura, por meio das oficinas de 
múltiplas linguagens, em ações descentralizadas a partir das 
demandas das comunidades. 
 
Estabelecer vínculos e diálogos com os espaços e ações da 
Secretaria de Educação. 
 
Promover espaços descentralizados nos bairros com parcerias de 
ações já existentes nas comunidades. 
 
Avaliar e dar continuidade as ações culturais fortalecidas no âmbito 
das políticas públicas da cidade. 
 
Ampliar e aprofundar demandas e trabalhos culturais a partir de 
editais para as ações da Fundação Cultural. 
 
Organizar, mover e estabelecer o fortalecimento das raízes da 
cidade a partir do mapeamento do Programa: “Caminho do 
Caboclo” uma ação cultural que envolva diferentes linguagens e 
lugares da cidade com ações populares tradicionais. 
 
Definir e organizar as equipes técnicas da Fundação a fim de 
fortalecer a formação e a identidade dos que trabalham com a 
cultura da cidade. 
 
Congregar, a partir de um plano de intenções construídos a partir 
do plano decenal, políticas públicas culturais específicas para o 
fortalecimento de nossa cidade e de nossos artistas. 
 
Criar políticas públicas para o fortalecimento de ações culturais 
sobre a temática do carnaval reconhecendo-a como forma popular 
de manifestação cultural. 
 
Criar espaços para Centros que organizem: a memória nas mais 
diversas linguagens da arte e da cultura. 
 
Reconhecer a importância do MAV ( Museu do Vale do Paraíba) e 
organizar desdobramentos de trabalho em Núcleos para 
organizações administrativas. 
 
 
Esporte e Lazer 
 
Diretrizes organizadoras. 
 
Reconhecemos a importância do Esporte e do Lazer para a 
Qualidade de Vida da população e compreendemos a importância de 
fortalecer políticas públicas que possam desenvolver pessoas mais 
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saudáveis e felizes, bem como ampliar os esportistas de alto 
rendimento, e assim que possam representar a nossa cidade em 
âmbitos locais, regionais, nacionais e internacionais. 
 
O Esporte e Lazer tem ampla aproximação junto as áreas da 
Educação e da Saúde o que requer integração e diálogos. 
 
Ações Propositivas: 
 
Valorizar os profissionais do esporte viabilizando ações 
contextualizadas dentro de um Plano Diretivo construído pelo corpo 
de profissionais da própria secretaria. 
 
Viabilizar ações descentralizadas em todos os bairros, por meio da 
atuação nos Núcleos Regionais. 
 
Articular ações integradas entre Educação, Saúde e Esporte. 
 
Organizar plano de trabalho e desempenho para atletas da cidade 
para criar fortalecimento competitivo nas mais diferentes áreas 
esportivas. 
 
Viabilizar profissionais para orientar a população em espaços 
públicos com equipamentos e atividades que focalizem a atividade 
física e o desenvolvimento esportivo. 
 
 
Meio Ambiente e Agricultura 
 
Ações Propositivas: 
 
Criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
 
Criação dos Conselhos Ambiental e Agrícola em Jacareí, com a 
participação de especialistas nas áreas. 
 
Organizar um Programa de distribuição de água de reuso para 
empresas, indústrias e condomínios industriais. 
 
Concluir a Despoluição do Rio Turi e desenvolver ações que 
eliminem o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento no Rio 
Paraíba do Sul. 
 
Estabelecer diálogo e integração entre o setor industrial e a 
Administração Municipal para uma efetiva gestão de qualidade para 
os resíduos em Jacareí. 
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Ampliar instalação de mais pontos de coletas – LEV no centro e em 
bairros distantes. 
 
Viabilizar Programas de incentivos fiscais e taxas municipais para 
propriedades que mantenham áreas sem impermeabilização de solo 
nas áreas mais adensadas e ou que promovam algum tipo de reuso 
de água.  
 
Aproximar o poder público dos órgãos ambientais com as entidades 
representativas, para agilizar de licenças e documentações de 
operação. 
 
Criar e viabilizar estímulos constantes para que as compensações 
ambientais geradas em Jacareí sejam realizadas aqui em nossa 
cidade. 
 
Criar um estudo técnico de recuperação ambiental para revitalizar 
as margens do Rio Paraíba e criar ações para o desenvolvimento de 
frentes de lazer e turismo para apropriação do espaço pela 
população no trecho urbano do Rio Paraíba. 
 
Viabilizar, por meio do Viveiro Municipal,  a produção de mudas de 
árvores considerando a demanda do município, seja para frentes 
ornamentais ( praças e jardins) seja para passivos ambientais do 
próprio município.  
 
Garantir atenção aos produtores rurais por meio de ações de 
manutenção as estradas rurais, contribuindo no escoamento da 
produção. 
 
Dar continuidade e aprimorar programas que subsidiam o produtor 
rural em ações de acesso a serviço de maquinário agrícola a preços 
reduzidos. 
 
Colaborar com os produtores rurais por meio de orientação técnica 
especializada para frentes de trabalho. 
 
Organizar um centro de recolhimento específico de resíduos 
eletrônicos facilitando o descarte deste material de maneira correta 
e gerando renda. 
 
Ampliar a coleta seletiva implantando o recolhimento periódico em 
parceria com as cooperativas e o poder publico, viabilizando 
empregabilidade e renda. 
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Assistência Social 
 
Ações Propositivas: 
 
Ampliar e aperfeiçoar a rede de assistência social organizando um 
plano diretivo em proximidade com as deliberações dos Conselhos. 
 
Fortalecer a gestão integrada das políticas sociais, em parceria com 
a União e o Estado, garantindo direitos dos cidadãos para reduzir as 
desigualdades e promover a inclusão social. 
 
Mapear os locais de maior vulnerabilidade e organizar a implantação 
de centros de referencia em assistência social para viabilizar 
políticas públicas necessárias para o atendimento aos cidadãos. 
 
 
Mulher 

Criar  Centro de Referência da Mulher, para orientação quanto 
ao direito à uma vida livre de violência. 

Abrigar as mulheres violentadas em vulnerabilidade, vítimas de 
violências no espaço denominado Casa de Abrigo a Mulher. 

Criar políticas públicas de respeito a mulher, construindo 
conscientização coletiva, bem como estabelecer a legislação em 
relação ao uso inadequado da imagem da mulher em campanhas 
publicitárias do governo municipal. 

Buscar junto ao governo do Estado a implantação da delegacia 
especializada ao atendimento as mulheres, em regime de 24 horas. 

Divulgar permanentemente, por meio de mecanismos institucionais, 
a Lei Maria da Penha. 

Criar e fortalecer a Coordenadoria de Políticas Públicas para as 
Mulheres, e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Mulher. 

 
Juventude 
 
Implantar programas de qualificação profissional que dialoguem 
diretamente com as necessidades locais. 
 
Criar programa para Segurança Pública formando jovens para atuar 
junto ao espaço público com os ofícios que envolvam incentivos de 
bolsas e aperfeiçoamento acadêmico. 
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Fortalecer políticas públicas de credito a juventude viabilizando o 
empreendedorismo, cooperativismo e  a economia solidária. 
 
Implementar políticas de promoção, considerando as diversidades e 
garantindo a inclusão da juventude. 
 
Garantir serviços e equipamentos públicos específicos para a 
juventude, adequados para o desenvolvimento de oportunidades e 
alternativas para o exercício do tempo livre e para as práticas 
culturais e esportivas. 
 
Viabilizar fundos públicos para financiamento de projetos culturais e 
esportivos por meio de editais. 
 
Criar espaços de diálogos entre os jovens  e os organismos de 
segurança publica para ações de prevenção da violência e dos 
direitos humanos, bem como combater a violência com ações 
formativas e preventivas. 
 
 
Pessoas com Deficiência 
 
Organizar um conjunto de ações que envolvam o atendimento 
integral das pessoas com deficiência, com atenção as políticas 
públicas de transporte, educação, acessibilidade e mercado de 
trabalho, para que permitam a inclusão cidadã. 
 
Criar políticas públicas com foco no tratamento e na prevenção da 
Saúde Mental em nossa cidade. 
 
Idoso 
 
Criar o Centro de Atenção ao Idoso para desenvolver ações 
preventivas. 
Garantir espaços de lazer, esporte e educação com orientação de 
profissionais. 
 
Crianças 
 
Criar espaços para o brincar em toda a cidade. Equipar  e criar 
espaços públicos ( contemplando áreas rurais, bairros, vilas, 
distritos distantes e periferia) seguros, de lazer, em meio aberto e 
em instituições públicas, para promover a integração família/ 
criança com profissionais qualificados e com a comunidade.  
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Garantir o direito de creche a todas as crianças com espaços, 
condições, oportunidades e profissionais que atuem com qualidade. 
 
Animais 
 
Construir um plano diretivo com foco nas políticas públicas para os 
animais em diálogo e parceria com as entidades e associações de 
proteção integral aos animais. 
 
Efetivar legislação com foco nas políticas públicas de castração, 
doação, controle de parasitas, bem como campanhas para o 
respeito e o trato com os animais. 
 
Criar um Centro de Defesa Animal que receberá denúncias e 
desdobrará medidas de intervenção. 
 
Possibilitar Feira de Doação dos animais recolhidos no Centro de 
Zoonoses Municipal viabilizando campanhas e mobilizações 
populares. 
 
Construir um hospital veterinário para atender os animais. 
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Pilar 3 – CIDADE PRÓXIMA 
 
Desenvolvimento de espaços e mobilidades com e para as 
pessoas, fortalecer a apropriação e pertencimento a cidade. 
 
Diretrizes organizadoras. 
 
Reconhecer a importância da Cidade Próxima é reconhecer que a 
gestão pública precisa viabilizar o ir e o vir de toda a população e 
ampliar a segurança e a movimentação das pessoas em suas 
rotinas de vida em que envolve necessidades pessoais e 
profissionais. A cidade próxima precisa ser pensada a partir das 
pessoas que utilizam os serviços públicos. 
 
Ações Propositivas: 
 
Efetivar um plano diretivo para a mobilidade urbana considerando o 
transporte coletivo e viabilizando o uso de bicicletas para a 
população. 
 
Viabilizar o estudo técnico de ciclovias na cidade e organizar um 
programa que efetive, em etapas, a construção total de uma 
ciclovia que aproxime as pessoas de suas necessidades. 
 
Desenvolver legislações e ações em relação a dar segurança aos 
ciclistas.  
 
Levantar os estudos técnicos necessários para viabilizar e organizar 
os processos para a construção da 3º ponte em Jacareí prevendo 
planejamento e fases de execução. 
 
Finalizar as obras e concluir a ligação da Av. Davi Monteiro Lino com 
a Rodovia Presidente Dutra. 
 
Desenvolver ações que organize em toda a cidade calçadas 
acessíveis e que permitam segurança ao pedestre em seus 
deslocamentos. 
 
Revitalizar praças e espaços coletivos a fim de incentivar o uso da 
população para integração e desenvolvimento. 
 
Criar espaços públicos descentralizados para promover atividades 
esportivas, recreativas, educativas e culturais. 
 
Estabelecer estudos sobre o transporte coletivo para os ajustes 
necessários para a melhor mobilidade da população. 
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Pilar 4 – CIDADE DIÁLOGICA E DEMOCRÁTICA 
 
Desenvolvimento e fortalecimento de ações públicas 
transparentes e competentes a partir de deliberações 
colegiadas e participativas. 
 
Diretrizes organizadoras. 
Compreendemos que uma Cidade para ter a população presente 
precisa desenvolver espaços dialógicos e construir o sentimento de 
pertença e responsabilidade. Governo e população, podem juntos, 
governar a cidade. Para isso precisamos de ações coletivas que 
aproximem a população e tragam seus anseios e demandas. 
  
Ações Propositivas: 
 
Promover a participação da sociedade no controle social e no acesso 
a informações e processos de transparência, viabilizando o 
fortalecimento da ética na gestão pública. 
 
Organizar a ampliação das subprefeituras o que viabilizará a 
descentralização da Gestão e a proximidade das ações públicas 
junto as comunidades. 
 
Criar núcleos multidisciplinares para viabilizar a regionalização da 
Educação, do Esporte, do Lazer, da Cultura e da Saúde. 
 
Fortalecer a atuação dos conselhos com ações que envolvam o 
planejamento de processos e políticas públicas. 
 
Viabilizar planejamento técnico visando o acesso a banda larga para 
a cidade.  
 
Criar ações públicas de discussões temáticas para promover a 
participação da sociedade civil na compreensão e busca de soluções 
para a cidade.  
 
Viabilizar o acompanhamento da gestão por meio de processos que 
permitam a transparência nos gastos públicos. 
 
Organizar ações administrativas para reconhecimento e valorização 
do servidor público efetivo, a fim de fortalecer a qualidade dos 
serviços a partir de seu corpo permanente de trabalho. 
 
Criar setores, em todas as áreas administrativas, que organizem 
dados com levantamentos estatísticos e análises, subsidiando 
políticas públicas dentro de uma realidade que considere o 
diagnóstico local. 
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Mensagem  
Ao Eleitor 
 
 
 
A construção deste Programa de Governo, fruto de 
um trabalho coletivo, evidenciou demandas dentro 
de uma escuta atenta e um olhar de respeito junto 
a nossa população.  
 
A lógica democrática e libertadora a que nos 
propomos será princípio essencial para conduzir a 
gestão de nossa cidade. 
 
Não há promessas, há COMPROMISSOS com 
você eleitor, que terá a oportunidade de MUDAR a 
lógica e o rumo de Jacareí. 
 
É por e COM você Jacareiense que levaremos a 
todos os cantos da cidade a renovação que . 
 
 
 
 

RENOVAR POR AMOR A JACAREÍ !!!!  
 
 

Ana Abreu 
Prefeita	  


