
Declaração do Professor Samuel Reis 

Meus caros alunos, ex-alunos, amigos e conhecidos. Tenho em minha história marcas que 

carregam sempre uma boa fama. Sou elogiado diariamente por iniciativas que de fato 

marcaram a vida de jovens por onde passei, fiz um trabalho à frente do CRIA (lan house 

popular) muito elogiado pela população e colocado como a reconstrução desse 

departamento, tive iniciativas válidas desde a época de presidente de grêmio estudantil até 

os dias de hoje como docente, incluindo a última formatura doada para a Escola Estadual 

localizada na Vila Godinho (Jandira-SP). Com todo o meu histórico de vida. Me revolta a 

atual situação da política de Jandira e justamente, por isso, pela primeira vez me posiciono 

diretamente em favor de uma renovação total do legislativo. 

Meus amigos, não é preciso passar por uma faculdade para saber que o princípio da 

cidadania é o fato das pessoas entenderem que meu direito termina onde o do próximo 

começa. Com essa afirmação eu pergunto: É possível esperar o que de candidatos que não 

respeitam os seus vizinhos e eleitores, quando causam poluição sonora e desconforto, 

colocando sons que extrapolam os limites, achando que os outros são obrigados a ouvir suas 

repetições musicais? 

Diante de tantas candidaturas que se colocam como renovação, mas que utilizam os 

mesmos métodos retóricos assistencialistas como: Compra de votos através de promessa de 

emprego e churrascadas com bebidas a vontade. Nesse espaço apresento uma candidatura 

DIFERENTE que representa um grupo denominado “FAMÍLIA X”. 

 

A “Família X” é um grupo heterogêneo, do qual se encontra eleitores de todas as classes sociais e de 

instrução. Apesar de ter a maioria dos integrantes evangélicos, buscamos não ser defensores de uma 

única bandeira, nossas propostas englobam os cidadãos e sua regionalidade como um todo. Como 

um dos autores das propostas apresentadas peço que leia com atenção o verso desse papel, onde 

mostro o resultado de discussões de meses e através da credibilidade das propostas e das pessoas 



que, como eu faz parte desse projeto, espero que haja uma reflexão e se possível, ao final dessa 

leitura a confiança do seu voto em Xandão 22777.  

 

Uma nova cidade começa com uma nova visão de juventude 
Samuel Reis Santos 

 
Que a afirmação dita no título é verdadeira ninguém tem dúvidas, mas, o grande 

diferencial está em como implantar essa nova visão de juventude. Espero nos próximos 
parágrafos justificar minha visão de como essa transição pode acontecer. 

  Em um primeiro momento devemos lembrar que na conjuntura atual da nossa 

juventude, apesar das facilidades que a internet trouxe ao trocar informações com agilidade, 

ainda os jovens estão sedentos de oportunidade de participarem da educação escolar, do 

lazer, da cultura, etc.  

Digo que a democracia deve iniciar desde a escola, mas infelizmente o órgão 

colegiado que representa os estudantes nas escolas está quase minguando e quando ele 

existe não podemos dizer que estes são realmente a voz do jovem no Conselho de Escola. Na 

maioria das vezes o Conselho de Escola, que deveria ter além do Grêmio Estudantil 

participação da Associação de Pais e Mestre, demais funcionários e membros da 

comunidade, é controlado por uma minoria que deseja impor uma identidade controladora 

para aquela escola, isso é inadmissível e infelizmente esta falta de representatividade traz 

uma apatia comum nos jovens de hoje. 

Como vimos anteriormente o jovem não tem voz na escola e quando sai dela não é 

diferente. Não vejo na cidade de Jandira nenhuma união estudantil que lute pelos pontos 

que coloco como propostas para uma nova visão de interesses e necessidades dos jovens da 

nossa cidade. 

Em tópicos coloco parte das propostas que tenho para que seja construída uma nova 

juventude na nossa cidade: 

• Voz do jovem da escola para a sociedade; 
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 Em resumo tal proposta está em o jovem estudante ser ouvido na união dos 

jovens do seu município. 

• Sobre o Conselho dos Jovens de Jandira; 

- Este será composto por integrantes de todos os Grêmios Estudantis do município, 

lideranças dos jovens de entidades filantrópicas (como igrejas) e representantes de todas as 

juventudes dos partidos políticos do município. 

• Sobre a União dos Jovens de Jandira; 

Esta união não terá bandeira partidária e no seu estatuto deverá constar que: 

- Nenhum integrante poderá falar em nome da união passando apoio a qualquer candidato; 

A motivação de criar a organização acima está em: 

- Ter uma união que realmente represente as idéias dos jovens do município respeitando 

todas as diferenças sociais, religiosas, de bairros, entre outras. 

- Com a conjuntura acima qualquer jovem pode apresentar idéias, propostas e soluções para 

o município que deverão ser discutidas e por fim apresentadas ao chefe do Executivo do 

município. 

 Além dos tópicos acima é importante salientar que o fato de ter uma juventude laica 

e sem partido político valoriza a democratização das idéias, respeito ao próximo e 

principalmente à DEFESA DA JUVENTUDE INDEPENDENTE DE QUEM ESTÁ NO GOVERNO. 

Primeiro expliquei a conjuntura que defendo e agora apresento algumas propostas para a 

juventude da cidade de Jandira, algumas delas são: 

- Criação de Audições musicais, em busca de novos talentos musicais seja na musica 

popular como na música gospel; 

- Valorização de eventos voltados para a juventude como o evento Black Gospel; 

- Ampliação do Centro de Referência à Informação e ao Aprendizado (CRIA), para os 

bairros mais periféricos. Dando ao jovem de periferia capacitação profissional e acesso ao 

mundo virtual de forma gratuita; 

- Busca de parceria dos centros de capacitação de jovens da cidade com as Indústrias de 

Jandira e região em troca de isenções fiscais; 

- Ampliação do Cursinho popular de Jandira, descentralizando-o e criando novos pólos nos 

bairros.  

Nesses novos pólos além de estagiários de universidade pública, jovens estudantes de 

licenciaturas do município poderão concorrer a vagas no grupo de docentes do CPJ. 



Além da aceitação e o compromisso de colocar em prática as ações colocadas 

por mim no texto acima. Xandão têm mais compromissos e propostas que 

poderão ser lidos no site www.xandao22777.com.br 

Algumas propostas: 

 

(propostas retidas do site www.xandao22777.com.br) 

 

Alguns apoios: 

 

Além de ser ex-Diretor de Educação de 

Jandira-SP, Prof. Mitchell é candidato a 

vereador em Itapevi (19111 – com 

TECO 55)e já colocou em seu plano de 

governo o texto de minha autoria. Pois, 

acredita no diferencial dessa proposta 

de que “Uma nova cidade começa com 

uma nova visão de juventude”. 

 

Sonho com uma nova cidade de fato, onde os vereadores conheçam o que é uma Lei 

Orçamentária ou um Plano Plurianual, que Eles no mínimo conheçam os direitos básicos 

colocados na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Estudei muito isso e posso garantir que votando em Xandão 

22777 para vereador, os senhores e senhoras terão um vereador que tem apoio e orientação 

de  um grupo de jandirenses, que estudaram e que hoje serão o diferencial na política de 

Jandira.  

MUITO OBRIGADO E PEÇO A CONFIANÇA DO SEU VOTO PARA VEREADOR EM JANDIRA 22777    


