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1. INTRODUÇÃO:  
 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Timor, para a 
administração municipal no período 2021-2024, em atendimento à legislação eleitoral 
e de expressar os compromissos programáticos que fundamentam a sua candidatura, 
a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como prefeito (por 
dois mandatos), comerciante, homem do povo e família. O Plano ora apresentado 
traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a população de Japeri. 
Vem daí o slogan “Unidos Por Japeri”. O Modelo de Gestão implantado, com foco 
em instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e 
igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, também 
possibilitou a coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas 
soluções para a cidade a médio e longo prazos, soluções que levarão o município a 
atingir um patamar de desenvolvimento satisfatório. O Plano de Governo aqui 
delineado representa o anseio por um modelo de gestão com alto desempenho e 
reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. 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 cidadãos de Japeri. Neste documento 
encontram-se as sementes que tornarão possível alcançar um consenso sobre saúde, 
educação, mobilidade e acessibilidade urbana, segurança, cultura, meio ambiente, 
habitação, trabalho e renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia e o enfrentamento 
sobre a problemática das drogas. 
 
2. PROPOSTAS DE GOVERNO: 
 
2.1 Administração, planejamento e finanças: 
 
Permitir que a Administração Pública esteja/permaneça aberta à participação popular 
através da criação de conselhos comunitários e de Bairros. Assim, a população saberá 
onde serão aplicados os recursos orçamentários do município; 
 
Capacitar os nossos Servidores Municipais através de programas de qualificação 
profissional; 
 
Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com pontualidade, 
bem como dos fornecedores; 
 
Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a 
atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público; 



 

 
Contratar estagiários através de Programas de estágios para dar continuidade de 
trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando na renda do 
estudante; 
 
Ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias com instituições de 
ensino e órgãos governamentais desenvolvendo ações que venham ao encontro dos 
jovens japerienses. 
 
Oferecer oportunidade ao comércio local para compra de produtos e equipamentos; 
 
Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores 
públicos, desde que haja aumento na arrecadação e não comprometa as contas 
publicas.  
Criar o Conselho de ética no serviço público municipal. 
 
2.2 Assistência e Desenvolvimento Social e Trabalho 
 
Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais e das associações comunitárias, uma 
vez que, estes são meios de inclusão social e de promoção à cidadania; 
 
Buscar recursos junto aos governos estadual e federal para atender a demanda de 
reformas e construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos 
convênios firmados para as habitações de interesse social; 
 
Ampliar o atendimento do CRAS (Centro de Referencia da Assistência Social) 
enquanto equipamento público de acesso as Políticas Públicas principalmente no 
atendimento as necessidades básicas da população; 
 
Viabilizar a erradicação das casas de taipa no município, proporcionando uma melhor 
qualidade de vida e o resgate da dignidade humana; 
 
Dar maior apoio ao Clube do Idoso, promovendo ações capazes de proporcionar o 
fortalecimento da participação social, bem como, assegurar o envelhecimento ativo e 
saudável; 
 
Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como foco 
principal a família; 



 

 Reformar as instalações dos CRAS para maior conforto e atendimento dos 
beneficiários 

 Em parceria com o governo federal e governo do estado para implantação de 
uma agencia do SINE para que os trabalhadores possam garantir seus direitos 
trabalhistas sem sair do município 

 Buscar parceria junto ao governo federal, estadual e iniciativa privada .para 
cursos de qualificação profissional aos jovens em busca do primeiro emprego   

 
Implantar o transporte social nas comunidades rurais distantes para as demandas da 
saúde e afins; 
 
Criar o conselho municipal da juventude; 
 
Criar o Conselho municipal contra as drogas; 
 
Viabilizar o programa Jovem Aprendiz; 
 
2.3 Agricultura e Meio Ambiente: 
 
Criar o conselho Municipal de Agricultura e meio ambiente; 
 
Disponibilizar máquinas e equipamentos para os pequenos agricultores, 
especialmente aqueles que não têm condições de pagar a aragem da terra; 
 
Oferecer ao pequeno produtor rural a vacina contra raiva bovina e febre aftosa; 
  
Implantar a técnica de irrigação por gotejamento, para os pequenos agricultores;  
 
Reativar e reformular as associações rurais, para ofertar cursos de capacitação com 
apoio técnico nas diversas áreas: artesanato, agricultura familiar, agronegócio, 
piscicultura, serviços e outros; 
 
Fomentar a associação de catadores com local próprio e equipamentos específicos, 
para atender pessoas que trabalham com resíduos sólidos; 
 
Viabilizar cursos de capacitação para as pessoas envolvidas na coleta de resíduos 
sólidos; 
 
Implementar a coleta seletiva e periódica do lixo em todo o município; 



 

 
Promover ações de conscientização da população sobre a importância da coleta 
seletiva do lixo; 
 
Organizar e incentivar caminhadas ecológicas no município 
 
Buscar parcerias junto ao governo federal e estadual para criação de um parque 
ecológico  
 
Implantar novas técnicas para o destino da compostagem dos resíduos orgânicos;  
 
Construir um local para acolhimento e proteção aos animais de rua, disponibilizando 
de profissionais para fazer laqueaduras. 
 
2.4 Educação, Esportes, Cultura e Lazer: 
 
Assegurar a construção de academias públicas; 
 
Adequar algumas praças esportivas, através de reformas estruturais, com a 
implantação de banheiros, vestiários, bebedouros; 
 
Criação de dois centros de lutas um em Japeri outro em engenheiro pedreira para 
atender aos jovens e adultos em varias modalidades de lutas 
 
Criar lei de incentivo ao esporte para atender os atletas de auto rendimento e 
instituições voltadas a praticas esportivas. 
 
Criar o aux. Atleta para beneficiar diretamente os atletas de auto rendimento com 
recursos oriundos da prefeitura custeando as competições estaduais, nacionais, 
panamericanos, sulamericanos e mundiais. 
 
Buscar recursos junto ao governo federal e estadual para construção de uma vila 
olímpica no município  
 
Buscar recursos junto ao governo federal e estadual  para construção de um ginásio 
municipal 
 
Buscar recurso junto ao governo federal e estadual para criar um programa de esporte 
e lazer na cidade ,com varias modalidades esportivas e de lazer. 
 



 

Construção de mais creches e reformar e ampliar as já existentes para facilitar a vida 
dos pais que trabalham fora . 
 
Criar a casa da cultura e incentivar a cultura regional através de eventos como, aulas 
de música, pintura, entre outros; 
 
Proporcionar concurso de poesia e dissertação para incentivar a leitura e descobrir 
novos talentos quanto à arte da escrita; 
 
Criar o cantinho da criança, que será um local onde as crianças poderão brincar e se 
divertir, com teatro infantil, telões com músicas, desenhos lúdicos e educativos;  
 
Apoiar a prática de esportes radicais como Motocross, Bike, Skate, construindo ou 
adequando áreas próprias; 
 
Criar o Centro de pesquisa estudantil, com acesso grátis a internet para fins de 
pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca pública; 
 
Implantar nas escolas públicas municipais a Olimpíada Ambiental; 
 
Apoiar os jogos escolares municipais e intermunicipais; 
 
Dar apoio às escolinhas de futebol do nosso município além de incentivar a criação 
de outras com modalidades diversas; 
 
Melhorar os laboratórios científicos das escolas municipais, integrando-os (geografia, 
biologia, química, física); 
 
Promover aulas de cidadania e civilidade nas escolas municipais, através do programa 
Política na Escola; 
 
Manter em boas condições a frota do transporte escolar; 
 
Apoiar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias (ex.: futebol de campo, 
futsal, atletismo, vôlei, artes marciais e outros); 
 
Continuar apoiando todas as práticas culturais como: reativação da banda de música 
municipal, o grupo de capoeira, quadrilhas juninas, vaquejada, carnaval, festa natalina, 
festa do aniversário da cidade e festas religiosas; 
 



 

Organizar a Associação dos Estudantes Secundaristas e Universitários para juntos 
discutir interesses da classe; 
 
Garantir investimentos em: materiais pedagógicos, merenda escolar com qualidade, 
tecnologia da informação e a manutenção e ampliação dos espaços escolares;  
 
Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando profissionais específicos para as 
escolas e creches municipais; 
 
Viabilizar a climatização das salas de aula das escolas públicas municipais; 
 
Criar o Intercentro comunitário (programa de inclusão digital) nas comunidades 
rurais, abrangendo assim outras comunidades próximas. Propiciando aos estudantes 
locais a oportunidade de fazer pesquisas e trabalhos e também ser um centro de 
formação básica e técnica em computação; 
 
 
Reformular o Plano de Cargos e Carreira e Salário da educação; desde que haja 
aumento na arrecadação e não comprometa as contas publicas. 
 
Fazer cumprir o modelo de gestão democrática nas escolas públicas municipais com 
eleições diretas para os cargos de direção; 
 
2.5 Viação, Obras e Urbanismo: 
 
Lutar junto aos governos estadual e federal pela reforma do anel viário, melhorando 
a iluminação, com aumento de efetivo policial, para contribuir para a segurança da 
população e viajantes que ali trafegam; 
 
Construir passagens molhadas nas comunidades rurais que ainda não foram 
contempladas; 
 
Executar melhorias na sinalização de trânsito com placas e controle de velocidade; 
 
Construir uma Garagem para a frota de veículos e máquinas do município, 
diminuindo os fatores que contribuem para o sucateamento; 
 
Solicitar  ao governo estadual a instalação de radares ou lombadas eletrônicas no anel 
viário devido ao numero de acidentes naquele local; 
 



 

Colocar placas nas entradas das ruas da cidade, com seus respectivos nomes, bem 
como na entrada das principais comunidades rurais; 
 
Instalar uma rede de monitoramento através de câmeras nas principais avenidas da 
cidade; 
 
Desenvolver um programa Cidade Limpa, mantendo as vias públicas limpas, a partir 
de campanhas educativas e leis específicas; 
 
Ampliar a locação das lixeiras através de eco pontos nos principais locais públicos;  
Viabilizar recursos para a reestruturação, iluminação e asfaltamento; 
 
Estruturar as vias principais da cidade com mais sinalização, objetivando a segurança 
no trânsito e o controle da velocidade dos veículos, de acordo com a legislação dos 
órgãos estaduais e federais; 
 
Expandir a pavimentação da zona urbana. 
 
2.6 Saúde 
 
Criar um Projeto de educação permanente em Saúde, visando à melhoria da oferta de 
serviço e do atendimento digno à população em geral, buscando transformar e 
qualificar a atenção à saúde, os processos de trabalho, as práticas de saúde, além de 
incentivar a organização das ações e dos serviços do referido setor e atendimento; 
 
Manter em dia a manutenção da frota das ambulâncias e toda frota de veículos da 
secretaria de saúde para garantir a qualidade e atendimento aos munícipes. 
 
Ofertar oficinas que ofereceram os seguintes assuntos: violência sexual e doméstica 
contra a mulher, acolhimento: postura e prática para um SUS mais humanizado, 
ambiência: humanização dos territórios de encontro do SUS, atenção e manejo à 
saúde do idoso que sofre violência, saúde do trabalhador: evitando e prevenindo 
riscos à saúde; 
 
Viabilizar um espaço de acolhimento para as pessoas que vem da zona rural e 
necessitam fazer exames em outras cidades ou mesmo na nossa. Especialmente 
àquelas que não têm onde ficar; 
 
Adquirir um transporte Van, com condutores exclusivos, para as viagens à capital do 
Estado contemplando as diversas demandas da Secretaria Municipal de Saúde; 



 

 
Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: capacitar os conselheiros, incentivar a 
participação em eventos de saúde pública, apoiar as iniciativas dos conselheiros; 
 
Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços com 
ampliação de ações e garantindo material de consumo humano; 
 
Melhorar a segurança no hospital municipal com policiamento para a proteção dos 
profissionais e dos usuários; 
 
Rever junto aos governos estadual e federal a lista de medicamentos de alto custo e 
medicamentos excepcionais; 
 
Manter e ampliar o centro de fisioterapia, estruturando-o com equipamentos 
modernos. Além de carro e motorista exclusivo, para efetuar o transporte dos usuários 
que não podem se locomover ao local das seções, bem como, disponibilizar a 
assistência às residências;  
 
Buscar parcerias com governo federal e do estado para construção da clinica da 
mulher 
 
Buscar parceria com o governo do estado para implantação de uma unidade de 
Proteção Materno Infantil visando garantir o acesso principalmente das gestantes e 
crianças com atenção diferenciada, com atendimento de ginecologista, obstetra e 
pediatra; 
 
Criar dois centros de referencia para marcação de diversos tipos de exames clínicos e 
de imagem um em engenheiro pedreira outro em Japeri . 
 
Criar o programa (remédio em casa) para entrega de medicamentos, que irá beneficiar 
pessoas como idosos e deficientes físicos com dificuldades de deslocamento até a 
farmácia municipal.  
 
Instalação de dois centros de imagens para oferecer diversos exames a população de 
Japeri  
 
Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de endemias, além de cumprir o piso salarial das categorias;  
 
Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária; 



 

 
Viabilizar um local próprio e mais amplo para as instalações do CAPS (centro de 
atenção psicossocial). 
 
2.7 Desenvolvimento Econômico e Turismo: 
 
Viabilizar ampliação da área industrial, para o aumento de emprego em larga escala; 
 
Viabilizar instalações de empresas na região; 
 
Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o SENAI, 
SEBRAE,INICIATIVA PRIVADA e outros; 
 
Continuar apoiando o empreendedorismo individual através de incentivos 
financeiros, para as pessoas que se encontram em situação de baixa renda; 
 
Levantar as potencialidades turísticas do nosso município; 
 
Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o 
Microcrédito; 
 
Criar o conselho Municipal do turismo e ecoturismo. 
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