


Janaína Lima, vereadora, mãe,
esposa, nascida e criada no Capão 

Redondo, apaixonada por São Paulo
e seu povo. Foi a primeira mulher 

eleita pelo NOVO no Brasil

Advogada, especialista em direito
público, com extensão em Liderança

Executiva em Primeira Infância
em Harvard (EUA) e no Internacional 

Program for Public Leaders pela
John Hopkins (EUA)  



Foi porta-voz e uma das fundadoras 
do Movimento Vem Pra Rua. É membro 

da Global Shapers Community, rede
do Fórum Econômico Mundial, líder Raps 

desde 2015 e membro da Rede Juntos,
da Comunitas



?
O que

me move

Assumi um compromisso com 
São Paulo que iria devolver a 
esse povo tudo o que ele me 
proporcionou. Assim, nosso 

mandato cumpriu as promessas 
em metade do tempo.

Agora, quero continuar 
devolvendo em dobro a confiança e 
o carinho que recebi nesses quatro 

anos, em um 2º mandato ainda 
mais comprometida com a cidade 

que amo 

“

“



Mandato pautado
pela coragem e 
determinação.

Cumpriu 100% 
das propostas de 

campanha em 50% 
do tempo, dobrando 

a produtividade.



Marco Legal
da Primeira Infância

que proporcionou
a criação de

80 mil
vagas em creches

cortando mamatas
milhões

R$55,
Economia de

?
O que

fizemos





Mandato transparente
e que preza pela
fiscalização
do dinheiro 

do contribuinte

Apresentação do 
Plano de Retomada 

Econômica 
pós-pandemia

e se licenciou para 
concorrer à

Abriu mão do salário

reeleição



econômica e das ações 
que estimulam a 

com mais de

 impactados

Criação do
Fórum de

Empreendedores 

livre iniciativa
do cidadão

250 empreendedores 

Defesa da liberdade



Mandato com a 
participação do cidadão 

através do coworking 
legislativo, uma

Ações para desestatizar, 
desburocratizar e

entre o cidadão
e o poder público

mediações judiciais

fábrica
de soluções

para São Paulo

FACILITAR





para combater a corrupção 
e melhorar a eficiência. 
Condicionar o aumento

de remuneração e promoção
a metas de desempenho
e satisfação do cidadão

ao serviço público prestado

Reforma administrativa

?
O que

faremos
Eficiência

em gestão pública 



para corrigir distorções entre 
os setores público e privado 
e valorizar bons funcionários 

públicos com baixa remuneração
com a adoção da alíquota 

progressiva, implantando gestão 
no sistema atual

para revisar cobranças 
desproporcionais tributárias e 

estabelecer o IPTU justo que caiba 
no bolso do cidadão, sem abusos

inúteis para melhorar o 
ambiente de negócios e dar mais 

segurança jurídica
para todos

Reforma da Previdência

Reforma Tributária

Revogar Leis





e fazer com que a prefeitura 
trabalhe a favor do cidadão, 

personalizando acordos com 
parcelas que caibam no bolso do 

pagador, salvando empresas, 
empregos e facilitando a 
arrecadação pelo munícipio

para desburocratizar
as normas e atrair 

investimentos nacionais
e internacionais

Eliminar processos 
intermináveis

Código
Administrativo Único



para permitir novo 
adensamento, verticalização, 

retrofit, revisão das regras
da outorga onerosa e criação

de novos eixos comerciais

Alterar o plano diretor

Cidades Inteligentes



Que tal abrir sua empresa
em 24h ou fechar uma

em até 90 dias?

para melhorar o ambiente 
de negócios e a liberdade 

econômica

em parceria com a iniciativa 
privada e destinação útil aos 

prédios abandonados

Poupatempo 
do Empreendedor

Trabalhar com coragem

Fiscalizar e propor
regularização fundiária





com pagamento único 
sem taxas extras

para incentivo de 
economia compartilhada

para mais de uma 
atividade no mesmo 

estabelecimento
(Exemplo: estacionamento)

Propor a unificação
dos meios de transporte

Criar um programa

Projeto para unificar
o licenciamento



como a de canudinhos, viabilizando 
a rápida implantação e gestão 

da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, com geração de energia 

renovável e eficiência energética,
de modo a solucionar
a raiz do problema

se opondo as regulamentações 
que deixariam a maioria 

sem condições de trabalhar, 
barrando medidas que 
atrapalhem o exercício

da livre iniciativa

Desarticular
proibições inúteis

Mandato parceiro dos 
aplicativos de transporte

e de entrega





continua sendo prioridade no 
nosso mandato e quero garantir 

a continuidade dos projetos e 
inovações implantadas, tal como 
ampliar a gestão privatizada nos 

CEUs e o voucher da educação 
(programa mais creches), zerar 
o déficit de vagas em creches e 

qualificar as parcerias  já
existentes com as organizações

da sociedade civil

Educação em
primeira infância

Combate à pobreza





que inclui empreendedorismo
nas escolas com educação
financeira em parceria com

a BABSON COLLEGE sem custo 
para o município, preparando
desde cedo os jovens para os 

desafios do futuro

para garantir saneamento 
básico com água e esgoto para 
todos. A cada 1 real investido 
em saneamento, 4 reais são 

economizados na saúde

Implantar a minha
lei já aprovada

Batalhar e fiscalizar



para conscientização ao
combate à exploração sexual
infantil e violência doméstica

e propor melhorias para
os canais de denúncia 

para garantir que as empresas 
vencedoras assumam também
áreas sem interesse lucrativo 

mais transparência
e combater a corrupção

Ampliação
das campanhas

Acompanhar os editais

Exigir





em que a Prefeitura
e parceiros apostem
no pequeno negócio

para pequenos negócios,
inclusive de educação

financeira

para que não concorram
com estabelecimentos

comerciais fixos

Programa
de microcrédito

Criar oficinas e cursos

Regularizar 
vendedores ambulantes





respeitando os protocolos 
sanitários e de segurança,
bem como a implantação

de reforço escolar

Fiscalizar a
retomada da educação

Pós-pandemia





de todos os beneficiários do 
bolsa família, com capacitação 
e profissionalização, garantindo 

a saída de programas 
assistencialistas e a quebra do 

ciclo intergeracional da pobreza

através do Fórum dos 
Empreendedores, ampliando 
ações de mentoria e cursos

para empreendedores
que estão na base da pirâmide 
e tem potencial de geração de 
renda e empregos na cidade

Inclusão produtiva

Continuar o fomento
ao empreendedorismo








