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Coligação Avança Jacareí:

PSD – PT – PP – PDT – PCdoB -- PRTB -- Pros

Propostas para a melhoria da Qualidade de Vida, Saúde,

Desenvolvimento, Assistência Social, Infraestrutura e Mobilidade

Urbana, Educação

Jacareí: o futuro se faz aqui!

Jacareí já avançou muito, mas quer e merece avançar mais!

Nossa cidade é onde nascemos, estudamos, trabalhamos, formamos a

nossa família, criamos laços de amizade. É onde vivemos, enfim. E todos 

queremos, e merecemos, viver bem, com dignidade e respeito, exercendo 

nossos plenos direitos. Por isso a cidade precisa ser sentida e vivida por 

todos, e cada um deve exercitar esse sentimento de pertencimento, saber 

que os espaços públicos são seus e de todos, compartilhando essas 

vivências de forma harmônica.

Esse é o nosso desejo e o nosso sonho. Hoje, mais do que há 15 ou 

20 anos atrás, nós percebemos que esse sentimento de amor e de 

autoestima por Jacareí cresceu e ganhou corpo. Mas é um sentimento que 

precisa ser alimentado a cada dia, e cabe ao poder público criar e dar as 

condições para que isso aconteça.

Quando vemos nossos parques tomados pelas pessoas, os EducaMais

oferecendo atividades escolares, de esportes e cultura para todas as idades,

as academias ao ar livre sendo “disputadas” (no bom sentido) pelos 

moradores, constatamos que essa é uma realidade recente para Jacareí. Da

mesma maneira, se antes os nossos jovens precisavam viajar todos os dias 



para estudar, para conseguir uma melhor qualificação e encarar o mercado 

de trabalho, hoje Jacareí oferece cursos gratuitos e de qualidade que geram 

oportunidades e abrem novos horizontes para a juventude.

São exemplos das mudanças por que Jacareí passou, frutos do 

desenvolvimento e de um trabalho sério e dedicado que vem sendo feito nos

últimos 16 anos. Tudo isso, no entanto, gera naturalmente novas 

expectativas e novas demandas por parte dos moradores. É uma percepção 

legítima, e todos têm o direito de querer mais, de almejar novos patamares, 

de sonhar mais alto.

Estamos prontos e preparados para atender a esse desejo dos nossos 

moradores. Estamos preparados para encarar de frente os grandes desafios,

como os que a Saúde nos impõe, e temos propostas sérias e factíveis para 

superá-los. Estamos, enfim, preparados para fazer Jacareí avançar ainda 

mais! Porque sabemos que cada morador de Jacareí tem o direito de amar e

de viver sua cidade, tem o direito de alimentar suas paixões aqui na cidade, 

tem o direito de sonhar e realizar seus sonhos aqui na cidade.

Juntos podemos muito mais, e vamos fazer mais. Avança, Jacareí!

- Qualidade de vida: saúde e desenvolvimento em harmonia

- Dar início às obras do Hospital Municipal

- Ampliar o programa Saúde da Família

- Manter o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em operação

- Operacionalizar o Pronto Atendimento

- Expansão da rede básica, com construção de novas UBSs (Unidades Básicas de 

Saúde): Central, região da Nilo Máximo e Igarapés

- Ampliar ações de atração de novos investimentos, explorando a infraestrutura oferecida 

e a mão-de-obra qualificada

- Ampliar projetos de “novos centros”, com oferta de comércio e serviços nos bairros

- Incrementar ações para criação de novos condomínios residenciais, comerciais e 

industriais

- Espaços públicos de todos, e para todos



- Otimizar o uso dos EducaMais e outros equipamentos públicos, com oferta de atividades

educacionais, de esportes e cultura para jovens, crianças, mulheres, idosos

- Ampliar processos de regularização de bairros

- Ampliar oferta de oficinas e atividades culturais e de esportes para jovens e crianças 

como foco em ações preventivas de segurança

- Construção do CRAS Oeste, no Igarapés (Centro de Referência de Assistência Social)

- Garantir incentivos e ampliar a infraestrutura ao esporte amador (futebol etc.)

- Ampliar obras e cuidar da cidade que a gente ama

- Incrementar equipes de manutenção

- Levar asfalto a 100% dos bairros (resta menos de 10%): Parque dos Príncipes, Jardim 

Paraíso, 1º de Maio, 22 de Abril, Jardim Colônia, Jardim Panorama/Porto Velho, Cidade 

Nova Jacareí, Chácaras Reunidas Ygarapés, Chacáras Reunidas Bela Vista, Cidade 

Salvador, Rio Comprido, Parque Meia-Lua

- Recapeamento e drenagem da rua Olinda Mercadante e avenida Vale do Paraíba

- Criar programa de recapeamento nos bairros (principalmente nos corredores)

- Dar continuidade ao programa de revitalização da área central

- Concluir a nova avenida de ligação entre a Lucas Nogueira Garcez e a rua Padre 

Eugênio

- Ampliação da avenida Davi Lino, nos dois sentidos: até o Parque Meia-Lua e na região 

do Campo Grande

- Conclusão da avenida ligando a SP-66 à SP-77

- Operacionalizar sistema binário com as duas pontes, com alargamento para pedestres e

ciclistas

- Mobilidade urbana: a cidade é das pessoas, para as pessoas

- Instalar o Centro de Controle Operacional, que inclui operação e monitoramento com 

câmeras em tempo real para melhorias e fluidez no trânsito e transportes (integração de 

informações da Guarda Civil, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil 

etc.)

- Criação de novas praças e áreas de lazer nos bairros, seguindo o modelo do Parque 

Brasil

- Criação do parque linear no Campo Grande, seguindo leito da antiga RFFSA (Rede 

Ferroviária Federal S.A.)

- Criação de parques lineares, formando corredores ecológicos, no Jardim Paraíso (ao 



redor do córrego do Turi), no Parque Imperial (às margens do córrego do Tanquinho), no 

Jardim Paraíba (às margens do rio Paraíba), ao longo do córrego do Guatinga

- Investir em novas tecnologias e projetos voltados à mobilidade urbana

- Saneamento e limpeza: está em toda parte, e muda nossas vidas

- Operacionalizar a Usina de Tratamento de Resíduos

- Universalizar acesso e tratamento de água e esgoto a toda a área urbana

- Construir novo reservatório de 5 milhões de litros

- Construir reservatório de 1,5 milhão de litros no Parque Meia-Lua

- Ampliar o número de LEVs (Locais de Entrega Voluntária) para atender a todas as 

regiões da cidade

- Universalizar a coleta seletiva

- Ampliar ações de reciclagem e apoio à Cooperativa Jacareí Recicla

- Mais Educação: da creche à universidade, para todos

- Ampliar vagas em creches: construir novo complexo (creche, EMEI, EMEF) no Maria 

Amélia, dobrar a capacidade da creche do Bandeira Branca

- Iniciar processo de municipalização do ensino do 5º ao 9º ano

- Escola integral: ações complementares no contraturno (período contrário ao de aula)

- Construção de Emef no Parque dos Príncipes

- Criação de grande área de educação e lazer no Santa Marina (integrar escolas e campo,

com parque)

- Construir nova unidade escolar no Parque Santo Antonio (EMEF Tito Máximo), com novo

e amplo projeto

- Ampliar e modernizar escolas Verano Câmara (Jardim Pitoresco) e Beatriz Junqueira 

(Parque Meia-Lua)

- Investir em quadras cobertas em todas as escolas: mais infraestrutura para esportes

- Integração da EMEI e da EMEF do Parque Meia-Lua, com novos espaços para esportes,

atividades culturais, parque infantil e a área de convivência

- Construção de piscinas nos EducaMais Paraíso, EducaMais Esperança, Escola José 

Éboli (São Silvestre) e no complexo educacional do Jardim Santa Marina.

- Ampliação da EMEF do Bandeira Branca

- Manutenção da distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede municipal


