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Jacareí de hoje 

 

 Em que pese se situar no rol dos cem municípios mais ricos do Brasil, a cidade 

de Jacareí se mostra parada e limitada em seu funcionamento, castigando a sua 

população com uma pesada carga tributária retribuída com serviços públicos de baixa 

qualidade. 

 Desta contradição de se pagar alto por pouco ou nenhum retorno, hoje se colhe 

no senso comum jacareiense a desesperança e a baixa estima quanto a reconhecer a 

cidade como núcleo de promoção da prosperidade social e da qualidade de vida dos 

seus cidadãos. 

  Porém, Jacareí tem história e tradição, não só por estar entre as vinte cidades 

mais antigas dentre os mais de 600 municípios do estado de São Paulo, mas 

principalmente por colher da memória do seu povo vivido, um orgulho e carinho quase 

que inexplicável por esse torrão de terra, que mesmo hoje mal cuidado, não deixa de 

ter seu valor reservado no peito dos seus cidadãos. 

 A consciência de que podemos mais, de que merecemos mais, desperta no 

peito apertado do cidadão mal atendido da Santa Casa ao ônibus superlotado, a 

certeza de que precisamos e podemos mudar esta realidade, transformando a 

insatisfação em coragem, como propósito de solução. 

  Da maturidade vinda do sofrimento experimentado, nasce a percepção de que a 

mudança que precisamos não está somente na torça cor partidária ou no carisma do 

governante para com seus cidadãos, a mudança que hoje se busca é a mudança dos 

resultados na vida da população, de forma simples e objetiva, da diminuição da fila de 

espera dos exames médicos ao acolhimento e educação do jovem marginalizado 

exposto a criminalidade e selecionado como promotor da insegurança coletiva. 

 Desta lógica se colhe a certeza de que para novos resultados são necessários 

novos caminhos, novos olhares, novos trabalhos e pra fazer o novo é preciso coragem 

para inovar, conhecimento para produzir o eficiente e determinação para vencer as 

resistências naturais de um ambiente habituado em focar nas limitações e ignorar as 

possibilidades. 

 É esta a atitude que transformará a Jacareí de hoje, na Jacareí que queremos. 
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Jacareí que queremos 

 

 Conjugar as virtudes da cidade de modo a serem preservadas e potencializadas, 

para que gerem resultados que auxiliem na superação das limitações do município 

equilibrando as desigualdades de oferta de serviços públicos e falta de infra-estrutura 

adequada nos bairros menos assistidos, deve ser o esforço da gestão focada na 

promoção da qualidade de vida dos cidadãos. 

   Neste ponto, o fato de Jacareí ser uma cidade localizada de forma privilegiada 

entre as principais rodovias do estado e do país faz com que seja um natural pólo 

atrativo de indústrias, interessadas na facilidade logística de escoar sua produção. 

  Consequentemente, a alta arrecadação tributária industrial, frente uma 

população de médio porte, representa um alto fluxo financeiro que se bem gerido e 

canalizado a população por meio de uma gestão eficiente focada em metas e controle 

de qualidade, pode a médio prazo elevar consideravelmente a qualidade de vida dos 

cidadãos de Jacareí. 

 Para tanto, a modernização da matriz, da fonte de todos os serviços públicos, a 

Prefeitura, é reforma que se posta urgente. A transição do modelo burocrático para o 

gerencial, utilizando a tecnologia e o fortalecendo dos sistemas de controle interno por 

meio de corregedorias e a fiscalização externa com a ampliação do acesso popular a 

informação são ações conjugadas que gerarão os resultados de transformação da vida 

dos jacareienses de forma enraizada e duradoura. 

 Nesta linha, a valorização e capacitação contínua dos mais de três mil 

servidores municipais, de maneira a resgatar o orgulho de servir o público destes deve 

ser a ação prioritária, conjugada com um redimensionamento do tamanho da estrutura 

administrativa da Prefeitura e sua massa de cargos comissionados. 

 Com a máquina pública afinada e as finanças públicas eficientemente 

distribuídas, é possível por meio de um canal estruturado de comunicação entre o 

Poder Executivo e a população, com a forte colaboração da Câmara de Vereadores e a 

Sociedade Civil organizada ajustar de maneira contínua as expectativas do povo com 

os resultados gerados pela Municipalidade. 

 Quando o governo trabalha pelo que o governado quer, fechamos neste 

encontro a sua razão de ser, materializada na intocável supremacia do interesse 

público sobre os demais interesses. 



5 

 

3. Atitude pra mudar Jacareí – Propostas 

 

 Em fiel cumprimento ao inciso X, §1° do Art. 11 da Lei Federal n. 9.504/97, 

seguem as propostas defendidas pela Coligação Atitude pra mudar Jacareí as quais 

sintetizadas, formam a linha estrutural do Plano de Governo proposto para a gestão de 

Jacareí no período de 2017 a 2020. 

 

3.1.  Reforma administrativa  

 
Com o passar dos anos, a estrutura administrativa da Prefeitura ficou inchada, 

excessivamente burocrática e ineficiente, fato que justifica uma consistente revisão 

estrutural no número de secretarias municipais e sua forma de funcionamento. 

Tal revisão passa não só pela diminuição dos cargos comissionados, mas bem 

como, pela modernização dos procedimentos administrativos, com a criação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade, qualificação e capacitação contínua dos servidores e 

uso da tecnologia para a diminuição do custo e tempo de resposta dos serviços 

públicos prestados. 

Por fim, ressalta-se a necessidade de se fortalecer as ferramentas de controle 

interno, por meio da instituição corregedoria em caráter efetivo e também, de controle 

externo, ampliando os canais de acompanhamento público das compras e gastos da 

Municipalidade, nos moldes já realizados pelo Observatório Social em diversas cidades 

do Brasil garantindo maior transparência e fiscalização popular. 

 

3.2. Saúde Pública Eficiente 

 
 Equilibrar geograficamente a oferta dos serviços de saúde e bem como garantir 

maior qualidade nesta prestação fixa o maior desafio nesta seara que merece rápida 

intervenção.  

 Para tanto, é preciso vencer a indefinição sobre o futuro da Santa Casa, único 

“hospital público” da cidade, que deve ser assumido definitivamente como o Hospital 

Municipal de Jacareí, reformado e modernizado, como fizeram com êxito as cidades de 

São José dos Campos e Pindamonhangaba. 
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 Vencida esta barreira, necessário também se faz a abertura de pelo menos mais 

duas novas UPA – Unidades de Pronto Atendimento (infantil/adulto) com o 

funcionamento fixado em 24 horas, em pontos extremos do município, haja vista o 

limitado serviço prestado atualmente na cidade. 

 Na mesma linha, a modernização e o uso da tecnologia se faz urgente no que 

diz respeito ao sistema de agendamento de consultas e exames, de modo a serem 

mais ágeis e efetivos para o sucesso no tratamento médico de cada cidadão. 

 Alternativas adotadas em cidades como São Paulo e São José dos Campos, 

apontam que a contratação de “mutirões” de consultas e exames, é um caminho rápido 

e eficiente para a efetivação do diagnóstico médico e deve ser adotado. Em paralelo a 

modernização das centrais de especialidades e exames para que a médio prazo, 

formate um padrão adequado de atendimento e razoável tempo de resposta aos 

cidadãos também se faz necessário. 

 Por fim, há que se concretizar os atendimentos especializados aos idosos e 

pessoas com deficiência, hoje, praticamente terceirizados as entidades assistenciais 

sem eficiente acompanhamento operacional do poder público municipal, que de fato 

não reconhece estes centros filantrópicos como seus verdadeiros braços ou parte de si 

nesta seara de atuação. 

  

3.3. Educação Integral 

 A ampliação das escolas em tempo integral se faz necessária, pois, invertendo a 

lógica da criação de centros esportivos em alguns pontos isolados da cidade, a 

permanência do aluno na escola em que já está integrado não só simplifica a logística 

familiar, como democratiza o acesso a formação complementar e o reforço escolar. 

 Na mesma linha, o atendimento em tempo integral das creches municipais e 

bem como a ampliação desta vagas se mostra como o esforço administrativo 

indispensável não só para a melhor acolhida da Municipalidade para com seu 

educando, como melhor condição de trabalho para os pais dos mesmos alunos. 

 Por fim, a integração da comunidade dicente por meio de concursos, eventos e 

feiras que estimulem o prazer pelo aprendizado, se mostram ferramentas fundamentais 

para que nossos jovens possam criar referenciais de convivência não só mais pautados 
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pelo esporte ou vestimentas, mas especialmente vinculados ao saber e a vontade de 

aprender e explorar o conhecimento. 

 

3.4. Mobilidade Urbana 

 Diante da antiguidade da malha viária da cidade o exorbitante crescimento do 

número de veículos na cidade, é indispensável a implementação de sistema de gestão 

do trânsito local, estruturado não só em agentes de trânsito capacitados especialmente 

na orientação e educação, mas principalmente na formação de um corpo técnico 

efetivo, capaz de criar um acervo de conhecimentos estatísticos da mobilidade urbana 

de Jacareí utilizando-o por meio de soluções planejadas tecnicamente e monitoradas 

por meio de ferramentas tecnológicas já disponíveis e utilizadas por diversas cidades 

do estado. 

 A gestão participativa desta demanda municipal, construída com a oitiva 

contínua dos setores profissionais como os Condutores Escolares, Taxistas, e 

Sindicato da Categoria de Transporte entre outros, cria um ciclo virtuoso de 

monitoramento da eficiência das ações de gestão do trânsito e a alimentação constante 

de alternativas encaminhadas por quem utiliza diária e diretamente as vias da cidade. 

  Na mesma direção, a acessibilidade deverá ser garantida de forma efetiva, para 

as bicicletas por meio da implementação de um Plano Cicloviário Municipal, e para os 

cadeirantes e idosos com a adequação dos prédios, calçadas e equipamentos públicos 

de maneira a garantir a plena locomoção destes valorosos cidadãos, hoje excluídos 

fisicamente do desfrute da sua própria cidade. 

 Por fim, a gestão e fiscalização do transporte público e bem como da exploração 

privada dos estacionamentos rotativos, serão fiscalizados nos termos contratuais de 

maneira a garantir a qualidade e satisfação de seus usuários, que poderão, 

diretamente opinar sobre tais prestações. 

 

3.5. Segurança Integrada 

 A integração da gestão da segurança em Jacareí será efetivada por meio do 

Plano Municipal de Segurança, moderna ferramenta que buscará a integração de todas 
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as forças policiais atuantes na cidade, que hoje operam com baixíssima cooperação 

institucionalizada no enfrentamento da criminalidade local. 

 Para tanto se faz necessário a criação do Centro Integrado de Segurança, 

agregando o monitoramento por câmeras como ação preventiva e bem como, 

importante ferramenta para a efetividade e inteligência nas ações repressivas no 

enfrentamento da criminalidade municpal. 

  

3.6. Esporte, lazer e inclusão social 

 Partindo do princípio de que o esporte e o lazer são importantes ferramentas de 

inclusão social, em especial para os jovens, a promoção pública destes serviços devem 

chegar até os usuários por programas estruturados, que priorizem a formação de base 

e o investimento exclusivo em atletas locais de maneira que os frutos deste 

investimento público sejam colhidos pela mesma sociedade que o financiou. 

 Nesta senda, a promoção de campeonatos municipais e olimpíadas estudantis 

são oportunidades para a maturação das modalidades e entidades existentes na 

cidade, com o constante aprimoramento e manutenção dos equipamentos esportivos e 

a inclusão do jovem no seio de sua própria comunidade, é fato que colabora 

comprovadamente na formação moral e intelectual destes cidadãos. 

  

3.7. Desenvolvimento sustentável  

 A ausência de um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico fez com que 

a cidade focasse seus esforços prioritariamente na atração de grandes indústrias 

renegando os seguimentos comerciais, de serviços, rurais e de mineração, também 

presentes no cenário local. 

 Cientes na diferença do conceito de inchaço e crescimento, o Município não 

escolheu de forma protagonista a sua vocação, realizando suas políticas públicas neste 

seara de forma reativa, ignorando a pró-atividade de se pensar a cidade para as 

próximas décadas e gerações, como fez com sucesso Piracicaba e outros municípios. 

 O estímulo equilibrado entre todos os setores do desenvolvimento, aliado a um 

norte definido de estruturação econômica coletiva e sustentável deve ser o principal 

lastro do plano municipal que deverá ser construído e executado com a participação 

direta dos seguimentos sociais pertinentes. 
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3.8. Cultura para todos 

 Garantir maior transparência no investimento do dinheiro público, é o um 

importante desafio da gestão cultural da cidade que, a considerar pela fartura de 

artistas e projetos culturais na sempre pujante Athenas Paulista, é notória a carência de 

uma gestão mais clara e participativa do custeio desta importante demanda social. 

 Mais do que ser a gestora da utilização das arenas da cidade, é preciso que a 

construção das políticas culturais e a priorização dos investimentos sejam estruturados 

no equilibrado intercâmbio artístico sem se distanciar do necessário enriquecimento 

social e intelectual do todos os cidadãos financiadores de qualquer espetáculo, desafio 

que só pode ser vencido por meio da real e verdadeira oitiva dos diversos segmentos 

organizados de Jacareí. 

  

3.9. Meio Ambiente e proteção aos animais 

 

 Praticamente resumida a gestora contratual da concessionária do serviço 

público de limpeza da cidade, a Secretaria do Meio Ambiente deve ser alocada na sua 

posição de protagonista do desenvolvimento sustentável local, promovendo não só o 

asseio público e na arborização municipal quase inexistente, mas bem como, gerindo 

de forma eficiente as sérias demandas hoje negligenciadas como a regulamentação da 

atividade de mineração, a instituição de uma política pública municipal de proteção aos 

animais e a efetiva preservação dos rios e nascentes da cidade. 

  

3.10. Assistência Social e Terceiro Setor 

 

 Uma nova relação deve ser construída entre esta Secretaria Municipal e seus 

principais equipamentos de atuação. A inovação se faz necessária na abordagem e 

métrica de trabalho nesta pasta que atualmente funciona desvalorizada e com poucas 

informações estatísticas capazes de nortear a eficaz abordagem dos desafios sociais 

da cidade e eficiente avaliação. 

 Um detalhado senso das pessoas com deficiência e uma repactuação com as 

entidades assistências se faz necessária para que a relação hoje de quase 
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mendicância, seja revista para que a Prefeitura reconheça e considere tais entidades 

como as verdadeiras promotoras dos serviços assistências da cidade, como seu 

importante braço de atuação pública, atuando junta a estas, como parceiro de primeira 

hora e não como mais uma porta de despesas que devem ser cada vez mais 

restringidas ao arrepio das centenas de cidadãos que permanecem ainda excluídos 

nos diversos rincões da cidade. 

 

3.11. Habitação  

 

 A Fundação Prolar deve retomar seu papel de protagonismo na construção de 

moradias de qualidade para a população de baixa renda, ocorre que com o Programa 

Federal Minha Casa Minha Vida, a pasta municipal estagnou seu trabalho de promoção 

de moradias e por fim, tem escoado todo o seu capital na pavimentação de 

loteamentos clandestinos, melhorias pertinentes que devem ser enfrentadas, mas que 

não justificam a plena e total negligência a construção de moradias para a parcela da 

população que se encontra e gritante fragilidade social. O equilíbrio entre as duas 

atuações, somadas aos esforços da regularização documental das comunidades 

informais deve ser retomada no funcionamento desta importante entidade pública local. 

 

3.13. Cidade Digital e participação 

 

 A promoção e facilitação da participação popular é dever do poder público, e 

nesta linha, o acesso a internet grátis é ferramenta fundamental para a maturação 

participativa da população. Para tanto, é necessário reativar o projeto de disseminação 

do sinal gratuito de internet hoje estagnado e bem como, complementa-lo com a 

aquisição e desenvolvimento de aplicativos que facilitem a interface do Poder Público e 

o maior número dos seus serviços prestados para com a população. 

 

3.14. Saneamento 100% 

 

 Não há o que justifique a existência de bairros da cidade sem o adequado 

fornecimento de água e captação da rede de esgoto, a próxima gestão municipal tem a 

dívida moral de zerar este déficit saneando as comunidade que ainda se encontram 

desprovidas destes serviços básicos da vida em sociedade. 


