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INTRODUÇÃO 

 O conteúdo exposto, neste plano de governo diz respeito 

ao coletivo de ideias, objeto de pesquisa de opinião, incansavelmente debatidos pela 

Coligação, “Francisco Morato, não aceite menos do que você merece”.  O que iremos 

apresentar, a seguir, representa os anseios de cada parcela da sociedade, e 

contempla suas necessidades, mais imediatas, como: emprego, saúde, moradia, 

transporte público a preços justos, acessos aos benefícios dos entes estadual e 

federal, acesso a  bens de consumo de qualidade, de preferência o mais próximo 

possível de suas moradias, opções de lazer com a família, mais ofertas e alternativas 

para o desenvolvimento intelectual, o estudar, visando sempre as melhores 

condições, para que crianças e adultos desfrutem, ao máximo possível, da excelência, 

dentro do próprio munícipio. Nosso plano de governo garante possibilidades reais, a 

serem implantadas a curto prazo, de acordo com o grau de prioridades, e também 

inclui projetos, que visam oferecer, em pouco tempo, um futuro promissor, para cada 

morador desta cidade. Melhorias, que de fato fazem parte do conjunto idealizado, no 

imaginário do povo moratense, e leva em consideração, um ousado bem-estar 

comum, para todas as áreas sociais, ou seja, ideais e sonhos, passíveis de luta, sim, 

porém, necessários, para uma vida digna e plena. 

Nossa expectativa, ao sermos eleitos, enquanto grupo político, e moradores, já na 

qualidade de servidores públicos será tornar, este projeto, estabelecido em nossa 

Francisco Morato, realizado, completo e totalmente satisfatório. Uma vez que 

formamos um grupo de pessoas comuns, e de igual bom senso, sensíveis às velhas 

necessidades que nosso município apresenta, ao longo de anos, estamos dispostos 

a lutar pela cidade que queremos ter, estamos acostumados a um mesmo espírito 

aguerrido, que muito embora tenha sido lapidado pela dureza do trabalhado no lar, na 

construção civil, ou no chão de fábrica, somos empreendedores, estudantes, 

professores, idealistas, micro e pequenos empresários, somos homens e mulheres 

capacitados para o enfrentamento de nossos cotidianos, em busca de oferecer o 

melhor, além do sustento de nossos filhos, mas lutar para alcançar o bem coletivo, a 

liberdade, sem entraves, ter reais motivos, e orgulho de um dia poder dizer: “Moro em 

Francisco Morato, crio meus filhos aqui, faço meus melhores passeios, depois 

trabalho logo ali, e volto para casa em paz, porque este é o melhor lugar para se viver!” 
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1. Educação e Qualidade de Ensino 

Cidadão do Futuro 

  Crianças bem-educadas, são cidadãs valorizadas. 

  Em nosso projeto queremos aumentar a oferta de vagas 

nas escolas, reformar as que já existem, e ampliar o número de vagas nas creches, 

facilitando a vida da mãe trabalhadora moratense, promovendo mais inclusão e 

acolhimento para as nossas crianças. Queremos garantir Material e Uniforme Escolar 

de qualidade, elevando a auto estima de nossos educandos; 

 

Projeto de Ensino Digital Infantil 

 Implantaremos a Educação Digital Infantil, por meio da 

criação de Laboratórios de Informática nas Escola Municipais, as crianças terão o 

ensino de informática adaptado para a sua idade, por esta realidade ser, cada vez 

mais, presente na vida de nossas crianças. O que será forte aliada, para a 

modernização do ensino e da aprendizagem, conferindo ao pequeno estudante, 

conhecimento para a continuidade de seus estudos, em outros níveis. 

 

Educação de Jovens e Adultos  

 Trabalharemos para diminuir o índice de analfabetismo, 

gerar mais acesso para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e estabelecer um 

Programa de Formação e Qualificação Profissional, para os alunos do EJA. 

 

Faculdade do Idoso 

 Criaremos a Faculdade do Idoso, educando-o para o 

envelhecimento humano, diversificando temas do interesse etário, e no 

relacionamento entre gerações, com o apoio de universidades da Região. 

 

Melhorias no Transporte Escolar  

 

 Buscaremos o apoio de empresas parceiras para as 

melhorias e manutenção da frota existente. Agregaremos novos veículos, sempre que 

necessário, garantindo mais economia pública e maior abrangência no atendimento 

dos alunos da rede municipal.  
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Prêmio Destaque Professor e Aluno 

 Queremos premiar professores e alunos que mais se 

destacarem, durante o ano letivo, com prêmios de incentivos e valorização da rede 

municipal de ensino, sempre buscando o apoio privado, e envolvendo a comunidade 

local. 

 

Aulas de Reforço, plano de metas e incentivo à leitura 

 

 Criaremos um programa de aulas de reforço de 

matemática, e outras disciplinas, conforme a demanda, campanhas de arrecadação 

de livros, junto a iniciativa privada, incentivo à leitura, por meio de oficinas, para que 

nenhum aluno fique para trás. Criaremos competições de Matemática, contação de 

histórias, envolvendo a escola, e a sociedade, gerando premiações do interesse do 

aluno, como computadores, e tablets. 

 

Qualificação dos Profissionais de Ensino 

 Iremos oferecer Capacitação contínua aos professores 

municipais, com plano de metas, e criaremos o concurso de avaliação “Educador 

Prodígio”, que visa reconhecer e premiar melhor desempenho e criatividade do 

profissional de educação, incluindo o plano de carreira, e premiações como bolsas de 

estudo, pós-graduação, e mestrado, com o apoio da iniciativa privada. 

 

Projeto Valorização do Servidor da Educação  

 Criaremos a Secretaria Escolar Municipal, visando o apoio 

no desenvolvimento do processo escolar, e o Programa de Revisão do Plano de 

Carreira dos Servidores da Educação. 

 

Projeto Cuca Fresca 

 Visa oferecer apoio psicológico para os alunos e 

professores, que visa manter a boa saúde emocional e enfrentamento de crises. 
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Projeto Educação Bucal 

 Visa incentivar e prestar orientação para as crianças 

procederem a forma correta de higiene e manutenção dos dentes, na primeira 

infância. 

 

Polos de Esporte e Cultura, programa da Família 

 Queremos incentivar as famílias, à prática esportiva e 

cultural, com jogos, atividades esportivas, aulas de artes marciais, rodas de capoeira, 

e oficinas culturais, com aulas de teatro, música e dança, sempre nos fins de semana, 

nas escolas, já consideradas como polo.  

 

Projeto Criança Cidadã 

 Queremos apoiar e incentivar, fortemente as crianças, no 

exercício da cidadania, como influenciadores de sua geração, em temas como: 

comportamento, relações sociais, humanas, conflitos de gerações, sociedade, justiça, 

cooperação, solidariedade e voluntariado, por meio de teatros, rodas de bate-papo, 

com a cooperação social. 

 Iremos implantar um agrupamento de Escoteiros do Brasil, 

no município, e pôr em práticas, conceitos do escotismo como, a disciplina, a 

valorização humana, o patriotismo, o respeito pela natureza, que muito podem 

acrescentar em conhecimento e valores, para as crianças moratenses. Iremos garantir 

a prática da educação Musical, nas escolas, respeitando a legislação vigente; 

 

Projeto: Mãe estudante 

 Criaremos programas de Incentivo para que as mães 

adolescentes possam retornar aos estudos, e carreiras profissionais. 

 

Projeto Centro Municipal de Mídia 

 Criaremos um Centro Municipal de Mídia, para incentivar a 

interlocução, junto aos diversos atores sociais, e qualificar as mídias sociais, como 

ferramenta de informação de interesse civil. 
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Projetos de Intercâmbio e Transferência de Conhecimento 

 Trabalharemos para a Criação de um Centro de Língua 

Estrangeira e Tecnologias para o município. 

 

Faculdades para um futuro sólido  

 Vamos trabalhar, fortemente, para a implantação de 

Faculdades estaduais, federais, e particulares, garantindo a oferta de cursos, para 

vocações diversificadas, e formação superior da população jovem e adulta.  

 

 

2. Desenvolvimento Econômico  

Ciência e tecnologia, trabalho, renda e empreendedorismo 

 

 O Desenvolvimento econômico ideal que queremos 

oferecer, é aquele que seja capaz de proporcionar profundas melhorias no bem-estar 

geral da população.  

 Trabalharemos duro para elevar os indicadores 

quantitativos da economia de Francisco Morato, o PIB (Produto Interno Bruto), e 

também os indicadores qualitativos de vida, da população, ou seja, melhorar a renda 

per capita das famílias moratenses.  

 Para isto, Francisco Morato irá necessitar de mais 

desenvolvimento, na economia local, queremos garantir a ampliação da renda das 

famílias, e gerar negócios, e atividades econômicas, a partir de cada bairro, 

colaborando na vocação econômica, de acordo com o perfil e densidade populacional.  

 A expansão econômica acontece através do crescimento 

econômico, com o aumento da renda, com a redução do desemprego e o aumento do 

consumo. O desenvolvimento deve ser acompanhado também de melhorias nos 

indicadores de bem-estar geral da população. Alguns desses indicadores são:  

 

Projeto: Distribuição de Renda:  

 Vamos gerar Cadeias Produtivas, fortalecendo elos nos 

negócios da cidade, e garantindo assim, a autossuficiência econômica, em cada setor 

social: Comércio, Indústria e Serviços; Retomaremos a instalação do banco do Povo; 
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Projeto: Longevidade Produtiva:  

 Iremos criar projetos de incentivo e formação, para o 

aumento da expectativa de vida produtiva, e entrelaçar, as áreas de Educação e 

Formação Profissional, o Lazer, a Cultura, Saúde, e o Setor Social do governo, e 

demais áreas pertinentes para garantir às variadas camadas da população, desde a 

idade inicial, apta para o trabalho, contemplando, desde o primeiro emprego, até a 

fase final da vida proveitosa do trabalhador, proporcionando viabilidade econômica e 

valorização humana.  

 

Projeto: Segurança, liberdade e efetividade econômica:  

 Criaremos um Observatório Econômico, para relatar os 

fluxos das ações, sua eficácia e assim acompanhar o crescimento das economias, 

criando uma base de dados georreferenciada, gerando diversas e valiosas 

ferramentas de tomadas de decisões, para alinhar e qualificar a assertividade dos 

resultados obtidos pela gestão pública.  

 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

                  Inovação, com apoio da Iniciativa privada, buscaremos 

projetos de inovadores, tais como: “Escolas que Inovam”, (Instituto Natura e Fundação 

Telefônica Vivo), que apoiaram a introdução das TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação), como parte do projeto pedagógico em escolas municipais, e a 

adequação da infraestrutura de uso das tecnologias, como uma importante iniciativa 

na formação das crianças, homens e mulheres do amanhã, entre outras atividades do 

interesse coletivo;  

                  As Relações Empresariais, terão o aporte de uma 

coordenadoria de Relações Institucionais, visando o desenvolvimento de laços 

econômicos, em diversos níveis, como acordos de cooperação, e transferência de 

conhecimento e tecnologias, entre cidades, como o Programa, “Cidades irmãs”, da 

União Européia; garantir a participação de agentes ou gestores,  em seminários de 

Desenvolvimento de Cidades, a fim de captar dados, gerar possibilidades de negócios 

e captação de recursos, que incremente o plano gestor.  

                  Criaremos uma Incubadora de Empresas de Base 
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Tecnológicas, para incentivar o nascimento e a estruturação de empresas, neste perfil, 

com o apoio de Universidades, o Sebrae, e empresas parceiras, objetivando o 

fomento de empresas startups, e a formação de novas empresas de base 

tecnológicas, para a formação de um pólo industrial de tecnologias limpas, e atrair o 

mercado interessado, nesses segmentos econômicos. Junto com a área da 

Educação, iremos trabalhar para o emprego de plataformas digitais, nos planos 

pedagógicos e incentivar a participação dos estudantes no mundo virtual.  Esta 

iniciativa visa preparar a criança e o jovem, mais cedo, para o mercado de trabalho, e 

o desenvolvimento econômico global.  

 

Trabalho, renda e empreendedorismo 

                  Criaremos o Programa Cidade Empreendedora, e iremos 

atuar na Identificação do ramo da economia, que mais gere empregos e renda no 

município. Incentivar iniciativa que demandem baixo risco, qualificar, capacitar e 

trabalhar para o seu fortalecimento e sustento. Queremos estimularemos os pequenos 

comércios para que cresçam e se desenvolvam;  

                 Encorajaremos o crescimento econômico nos bairros, 

identificando e estimulando pequenas iniciativas de geração de renda, para maior 

engajamento e crescimento;  

                 Vamos buscar parcerias, com empresas de 

telecomunicações, call center, outsourcing, oficinas de costura, entre outras, que 

gerem empregos e não demandem grandes áreas ou infraestrutura para a instalação 

das mesmas;  

 Em parceria com a área de Educação queremos 

intensificar o conhecimento de temas como: noções de empreendedorismo e 

educação financeira, na grade curricular das escolas; ampliar, aos jovens, a oferta de 

cursos preparatórios e capacitação gratuita, visando a qualificação para o mercado de 

trabalho e primeiro emprego, através de parcerias; 

                 O Trabalho Informal, ganhará um programa robusto, 

visando sua legalização e formalização das atividades, contribuindo para a geração 

de trabalho e renda das famílias, preservando direitos, e evitando conflitos no 

comércio local;  
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 Oportunidade no Funcionalismo Público, daremos 

prioridade ao munícipe, para os empregos público, por meio de concursos e processos 

seletivos;  

                 Daremos total apoio ao empreendedorismo no município, 

por meio de parcerias institucionais, como o Sebrae, entre outros, para orientar e 

disseminar conhecimento, aos empreendedores locais;  

                 Sinergia, Associativismo, e Responsabilidade Social 

Empresarial, para empresas de maior porte, tal qual de empresas veteranas, 

instaladas em nosso município, no que se refere ao conjunto de iniciativas e práticas 

que manifestem o comprometimento da empresa, com o desenvolvimento da 

comunidade, em torno do seu empreendimento, incluindo a preservação do meio 

ambiente, com projetos de cidadania, adoção de Praças, com incentivos, e 

fiscalização da Prefeitura; Reduziremos as desigualdades sociais, gerando impactos 

positivos na sociedade, favorecendo novas iniciativas locais, gerando programas de 

incentivo como: adote um empreendedor, e ações voltadas para o desenvolvimento 

social, e distribuição de renda.  

 

3. Saúde  

Atendimento Competente, Cidadão Saudável 

 

 Trabalharemos no Fortalecimento das Unidades de Saúde, 

com melhorias, equipando sua estrutura física, viabilizando o número de profissionais 

necessários e garantindo a suficiência e agilidade das consultas básicas e 

especializadas, exames e medicamentos;  

 Criaremos um Totem de Avaliação da Qualidade de 

Serviços Prestados; e uma Ouvidoria Itinerante, atendendo pontualmente o cidadão, 

em cada unidade de serviço de saúde; 

 Iremos ampliar o atendimento de Consultas de 

Especialidades Médicas, como Oftalmologia, e Cirurgias de Catarata, entre outras 

especialidades, com o propósito de zerar a fila;  

 Investiremos nas equipes de Saúde da Família, ampliando 

suas ações;  
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 Criaremos a escola do trabalhador da Saúde, oferecendo 

cursos e capacitação das equipes de atendimento, visando o desenvolvimento de 

novos projetos, aprimoramento técnico e o fortalecimento de ações preventivas;  

 Vamos ampliar as equipes de Agentes de Saúde, e 

valorizar os profissionais das equipes de Saúde;  

 Daremos total atenção na reestruturação do atendimento 

ao pré-natal, com a implantação do projeto: Mãe Cegonha, para partos normais, na 

Santa Casa, e contratação de mais médicos obstetras para o atendimento;  

 Total atenção no atendimento de puerpérios, neonatos, 

bebês e crianças, ampliar equipes de atendimento, com mais enfermeiros e pediatras, 

e será prioridade manter a vacinação das crianças rigorosamente, em dia;  

 Garantir o fornecimento de medicamentos da farmácia 

básica, nas Unidades de Saúde;  

 Investir e ampliar os programas da Vigilância em Saúde, 

(Sanitária e Epidemiológica);  

 Garantir e ampliar programas de ação efetiva no combate 

a doenças Infectocontagiosas, Covid19, Dengue, Zica e Chikungunya;  

 Atuar fortemente na Contratação de Médicos Especialistas: 

Neurologista, Neuropediatra, Psiquiatra, Oftalmologista, Ortopedista e Cardiologista, 

entre outros profissionais importantes para a saúde do Moratense; 

 Será Criado um Centro de Especialidades Terapêuticas, 

destinado ao atendimento da pessoa com Deficiência, e ao amparo de suas famílias; 

 Na Saúde Bucal, iremos ampliar os serviços odontológicos, 

nas unidades, em parceria com as universidades; e reestruturar os serviços do CEO 

(Centro de Especialidades Odontológicas), único na Região, para atuar no tratamento 

especializado, como: Extração do Sizo, Tratamento de Canal e Próstese Dentária). 

Criaremos eventos, nas escolas de incentivo à higiene bucal;  

 Queremos buscar parceria para implantar a informatização 

da Rede de Saúde Pública Municipal; e Buscar, junto ao Ministério da Saúde do 

Governo Federal, a Implantação de uma Policlínica Regional, para o Atendimento 

Secundário (Unidade de Saúde que presta atendimento ambulatorial em várias 

especialidades, incluindo ou não, as especialidades básicas, podendo ainda ofertar 
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outras especialidades não médicas. Podendo ou não oferecer: SADT - Serviço Auxiliar 

de Diagnóstico e Terapia (SADT), prestação de serviços na área da saúde, com fonte 

financiadora (SUS, particulares ou Convênio), incluindo Pronto Atendimento 24 Horas;  

 Atuaremos na busca de Parcerias para a implantação de 

uma Equoterapia, ampliando o atendimento ao deficiente físico e pessoa com  

mobilidade reduzida, (Estudaremos as áreas, com características rurais, ou mistas, 

em regiões como: Estrada dos Porretes, e o bairro Jardim Alegria);  

 Lutaremos pela implantação do Centro de Proteção Animal 

de Rua - CEPAR/FM, com serviço de castração de cães e gatos, cuidados da saúde 

animal (Vacinação), em parceria com o governo do estado, faculdades veterinárias, 

ongs, empresas parceiras, e voluntários, visando a saúde pública, controle de 

zoonoses; proteção e bem-estar dos animais.  

 

4. Obras, Infraestrutura, Desenvolvimento e Mobilidade Urbana  

Aprimoramento, Modernidade e Acesso 

 

 Viaduto e acessos, trabalharemos arduamente, para a 

construção de um segundo viaduto, sentido centro-bairro, bairro-centro, na região da 

vila Guilherme, e estudo para um terceiro viaduto, em regiões de maior fluxo, 

buscando o apoio do Estado, por meio de convênios e parcerias, a fim de desafogar 

o trânsito do único viaduto existente, que é insuficiente para comportar os fluxos, no 

município.  

 Parque Industrial, buscaremos o apoio necessário, junto ao 

governo estadual, para viabilizar a pavimentação da estrada dos Porretes, tornando a 

região apta, para o fomento econômico e social;  

 Ponte Seca, criaremos meios para a revitalização e 

ampliação do acesso, de uso e objeto de interesse civil.  

 Passeio Público, a revitalização de calçadas, manutenção 

de guias e sarjetas, ampliação, onde não exista; Limpeza e colocação de tampas em 

bueiros serão rigorosamente colocados em ordem; Recapeamento e Manutenção 

Asfáltica, com prioridade alta, em todos os bairros e manutenção continua do calçadão 

e da região central; 



13 
 

  

Cemitério Municipal, priorizar a manutenção, reformas e adequações, por meio de 

parcerias, para a construção do Muro frontal;  

 Melhorias no transporte Urbano; criaremos novos 

itinerários do interesse público;  

 Criaremos áreas de estacionamento rotativo, para 

motorista de aplicativo; 

 Será prioridade alta elevar o número de pavimentação 

Asfáltica, em ruas sem nenhum tipo de pavimentação; faremos com que chegue o 

asfalto, com manutenção e sinalização viária, nas estradas rurais e vicinais do 

município;  

 Ampliaremos a instalação de placas de logradouro, 

ausentes, em vias de maiores demandas; sinalização viária, faixas de pedestres.  

Manutenção e instalação de semáforos, em pontos críticos de trânsito;  

 Modernização da Rodoviária, e otimização do uso popular;  

Atuaremos fortemente para a Criação de uma Rodoviária Regional; 

Retomaremos a revisão da Modernização da praça e do calçadão central, incluiremos 

a Instalação de lixeiras, nos principais pontos da cidade;  

 Garantir, junto ao órgão estadual, apoio para a Limpeza e 

manutenção do piscinão, córregos e rios, e trabalhar continuamente na prevenção de 

enchentes, junto a população e defesa civil;  

 Atuar na canalização de pequenos córregos, e implantar 

novas áreas de lazer, como em bairros periféricos: Chácara Campininha, Água 

Vermelha, São João, Vassouras II, entre outros);  

 Frota de Caminhões e equipamentos da zeladoria 

municipal, a manutenção e ampliação da frota  serão prioridades, aquisição de 

maquinários de manutenção geral; queremos maior rigor na manutenção da 

iluminação pública; nas obras de contenção;  

 Criaremos um Bicicletário Municipal, em parceria com a 

CPTM. Uma nova Estação, iremos solicitar, junto a CPTM, um estudo para a 

construção de uma segunda estação de parada da CPTM, que irá atender a um 

conjunto de bairros: Jardim Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Silvia, 

e outros.  
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 Desenvolvimento Urbano, criaremos o departamento de 

desenvolvimento urbano, com o objetivo de qualificar todo o conjunto de engenharia 

e arquitetura urbana municipal, produzindo todo o planejamento urbano, e o 

georrefereciamento de dados, aumentando o nível de previsibilidade final e impacto 

social, de novas estruturas na cidade. 

 Plano Diretor, iniciaremos a revisão do plano diretor da 

cidade, criaremos um Grupo de Trabalho, aberto para a coletividade e apoio técnico. 

 

5. Agricultura e Meio Ambiente  

Agricultura Sustentável, familiar como potencial gerador de novas economias 

 Criaremos um viveiro de mudas, para uma Horta Municipal, 

com a finalidade de dar suporte na merenda escolar, e creches do município; gerar 

mudas para Arborização Urbana, e aprimoramento de canteiros e praças municipais;  

 Incentivaremos a criação de um programa de Horta 

Familiar, com políticas de manejo e incentivo, para abastecimento doméstico;  

 Implantaremos um projeto de coleta seletiva de lixo, com 

apoio da iniciativa privada, para gerar receitas e oportunidades de negócios para o 

município;  

 Criaremos uma equipe técnica, para a capacitação e 

geração de implementos, para pequenas atividades rurais;  

 Promoveremos a diversificação Rural de produtos, como 

Hortas, Flores e Pomares de Frutas, Aviculturas, produção de terra orgânica, e 

fertilizada, para uso e destinação final;  

 Atrairemos produtores dessas atividades lucrativas, a fim 

de formar a cadeia produtiva, e geração de pequenos negócios rurais;  

 Implantaremos o Turismo Rural, com feiras, e apoio do 

Sebrae; atuaremos com programas de Incentivo, atraindo agroindústrias;  

 

Meio Ambiente  

 Iremos estabelecer uma conduta integral, para o Meio 

ambiente, por meio de políticas públicas para: revitalizar o Programa de Proteção, e 
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Uso do Solo e das Águas, no município e região;  

 Investir na Educação Pública para a consciência ambiental;  

 Estimular a reciclagem e descarte consciente do lixo;  

 Mapear Pontos Viciados de Descarte de Entulhos, criar 

áreas de lazer, ou indicar revitalização nesses pontos, e criar Eco Pontos de Descarte 

de Entulhos, sob pagamento de taxa municipal;  

 Atrairemos Empresas de Reciclagem de Resíduos de 

Construção Civil, estimular e criar campanhas de coleta seletiva, em bairros, 

condomínios, escolas, comércio, indústria, e demais setores; criaremos projetos para 

coleta seletiva do lixo;  

 Atuaremos na implantação de um Centro de Tecnológico 

de Resíduos, criaremos programa de proteção e preservação de minas d’água, 

córregos, rios e áreas verdes;  

Revitalizaremos praças e áreas verdes do município, com o apoio de Faculdades de 

Agronomia e apoio de empresas; iremos executar projetos de ornamentação floral, 

nos principais canteiros, trevos e ilhas em vias públicas, com parcerias e voluntariado, 

envolvendo e estimulando a cidadania;  

 Criar projetos de Hortas e Jardins, nas escolas e prédios 

públicos, com parcerias e voluntariado, envolvendo e estimulando a cidadania;  

 Criaremos novas áreas de lazer e eventos, no bairro no 

Jardim Alegria;  

 Atuaremos na construção de novas praças, parques e 

áreas verdes, com arborização, de áreas centrais e nos bairros, sempre com parceria 

público-privada; iremos criar um selo e premiação para boas práticas de preservação 

ambiental;  

 Trabalharemos para buscar novas empresas e negócios de 

reciclagem de lixo, no município; na revitalização da Política de Destinação de Lixo;  

e na Limpeza Urbana.  

 

 Prioritariamente, na Fiscalização, da qualidade do Meio 

Ambiente, notificando e denunciando, rigorosamente, junto aos órgãos competentes, 

sobre os crimes ambientais, para punir o descumprimento na desproteção de leis 

ambientais, por queimadas, e outros danos. 
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 Criaremos programas de reposição de mata ciliares, em 

áreas devastadas, com o apoio de universidades estaduais;  

 Criar eventos educativos para a proteção do Meio 

Ambiente, e garantir a participação mista, em iniciativas de conhecimentos e novas 

políticas do setor ambiental;  

 

6. Segurança Pública  

Mais Segurança e Responsabilidade  

 Implantaremos a Guarda Municipal; e uma Escola 

Municipal de Trânsito, para educação de nossas Crianças;  

Criaremos um Sistema de Monitoramento Eletrônico, com mais segurança em tempo 

real, gerando agilidade no cumprimento da Lei de Segurança Pública. 

Buscaremos Recursos Estaduais, para aquisição de Viaturas de Patrulhamento, em 

escolas, e demais pontos de interesse civil.  

 

7. Desenvolvimento, Cidadania, Promoção Social e Habitação Popular  

Incremento Social  

 Moradia, queremos garantir o acesso para a implantação 

de programas de construção civil, por meio de mutirão, em parceria com o governo, 

sistemas cooperativistas, ou sistema de financiamento, de preço justo e acessível;  

 Garantir programas de melhorias, para reformas e 

ampliação de casas, com maior tempo de uso, com sistemas cooperativistas, e 

sistemas de financiamento, e mão de obra de baixo custo;  

 Buscar recursos para construção de moradia para quem já 

possui o lote;  

 Buscar Recursos para construção de Banheiros Populares 

em locais de maior circulação popular, conforme a necessidade;  

 Implantar um Restaurante Popular, com apoio do Governo 

do Estado; 

 Buscar maior ampliação dos programas de transferência 

de renda, para a população mais vulnerável;  

 Garantir Sistemas de Integração de Transportes 
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Metropolitano, do interesse popular, integrando Transporte Municipal e CPTM; 

 Daremos apoio ao dependente químico, para tratamento e 

resguardo humano, criando o CAPs, D.Q, (Centro de  Atenção Psicossocial para 

Dependentes Químicos);  

 Criaremos, pelo menos mais uma Unidade do Centro de 

Referência de Assistência Social, em bairros (CRAS);  

 Iremos elaborar oficinas de cursos profissionalizantes, com 

apoio terceirizado, e desenvolver Ações Sociais, sazonais, coordenadas e em 

parcerias, com demais áreas do governo, igrejas e associações de bairro;  

 Criaremos abrigos e casas de passagens, por meio de 

convênios, para pessoas em situação de rua;  

 Ampliar programas de emprego e renda, para 

adolescentes, mulheres, e idosos; 

 Criar a Comissão Mista de Apoio Religioso. 

 

8. Administração e Gerência  

Responsabilidade e Transparência 

 A sua luta é nossa agora, no comprometimento de ações 

transparentes, na prestação de contas do dinheiro investido, pra fazer de Francisco 

Morato uma cidade boa para se trabalhar, estudar e viver bem!  

 A missão da Administração será fazer a prefeitura trabalhar 

de forma eficiente, com economia e justiça, utilizando-se de todo o aparelhamento 

estadual, federal, e por meio da estrutura existente, quer seja física, material e humana 

administrar, com competência e equilíbrio, gerando um ambiente democrático e 

harmônico, atuaremos em todos os setores combatendo: O desperdício do dinheiro 

público e a corrupção.  

 Trabalharemos, arduamente, por meio de recursos 

técnicos, ouvindo, e observando, os anseios da população, e a lei. Criaremos o serviço 

de Ouvidoria Digital, por meio de aplicativo, para celulares; 

Reforçaremos o trabalho da fiscalização, em todos os setores, a fim de responder 

pontualmente à cidadania, na produção de serviços, realizados com todo rigor, de 

forma protocolar, conferindo excelência em serviços prestados à municipalidade.  

Realizaremos uma auditoria nas contas do governo anterior, sempre com total 
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isonomia e transparência.  

 Atuaremos na valorização do (a) servidor (a), 

disponibilizando cursos e capacitação profissional, em todas as áreas. Também 

queremos garantir a adequação no ambiente de trabalho e oferecer melhores 

condições. Anualmente, nós iremos implementar o programa de valorização 

profissional, “Servidor Notável”, incentivando a excelência dos serviços, e premiando 

a melhor performance de trabalhos prestados ao cidadão. Queremos destacar o 

servidor (a), pela qualidade no atendimento à população, valorizando o fator humano 

e elevando a natureza do trabalho. O prêmio será validado pelo reconhecimento de 

colegas de trabalho, da administração pública geral, e do munícipe. Será incluída a 

participação, no plano de cargos e carreiras.  

 Criaremos o serviço itinerante de defensoria pública nos 

bairros.  

 

9. Subprefeitura Jardim Alegria  

 Queremos oferecer o Provento necessário, à cidadania, em 

ações gerais: na Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, garantir mais 

infraestrutura e melhores condições de desenvolvimento do bairro, com impacto direto 

na vida dos moradores do bairro Jardim Alegria e adjacentes. 

 

 

10. Cultura, Esporte e lazer 

Apoiar, incentivar e Resgatar a Cultura, ressaltar valores e anseios sociais.  

 Incentivar artistas locais;  

 Atrair públicos para as atividades artísticas;  

 Criar um Novo espaço de uso Cultural, para oferta de 

grandes eventos, em local adequado, a fim de acompanhar as datas sazonais 

comemorativas e o calendário de eventos do município; 

 Servir-se das datas comemorativas para gerar eventos que 

atendam a diferentes faixas etárias, a cada mês;  

 Oferecer cursos e capacitação para o desenvolvimento 

artístico e cultural;  
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 Garantir equipamentos necessários para a execução de 

cursos de música, dança, teatro, e demais atividades culturais, do interesse da 

municipalidade;  

 Garantir os eventos integrantes do calendário municipal, 

como Concurso de Fanfarras e Bandas, por exemplo, entre outros;  

 Realizar shows de artistas renomados;  

 Criar parcerias público-privada, para ampliar a oferta de 

serviços de cultura e lazer, para a população e implantação de uma Biblioteca 

Municipal; 

 

Esporte de qualidade 

 Estimular o físico é praticar a saúde integral, para um futuro 

melhor de todas as gerações. Cuidaremos da zeladoria e manutenção dos 

equipamentos públicos, e estrutura esportivas, como: C.S.U., Academias ao Ar Livre, 

entre outros;  

 Queremos incentivar e reestruturar as Escolinhas 

Desportivas, oferecendo a juventude estrutura completa, para as práticas esportivas;  

 Incentivaremos times e delegações desportivas em suas 

práticas; estimularemos a participação, nas Ligas Desportivas; realizaremos 

campeonatos municipais, interbairros, e buscaremos viabilizar campeonatos 

regionais; implantaremos escolas de diversas modalidades esportivas, incluindo o 

esporte inclusivo para a pessoa com deficiência, ampliando e diversificando o esporte;  

Vamos ampliar e monitorar as academias da, “Melhor Idade”, para oferecer melhores 

condições, segurança e estímulos para práticas esportivas do idoso; gerar novos 

ambientes para as práticas esportivas nos bairros;  

Incentivar e formar agentes locais para a zeladoria voluntária dos equipamentos 

desportivos;  

 Criaremos a Escola de Esporte Radicais, com aulas de 

skates, patins, escalada boulder, arvorismo, com treino de força física e resistência; 

construiremos novas Pistas de skates, em bairros; 

 Criaremos dois Campos de Futebol, completos, com toda 

a estrutura de alambrados, dependências necessárias, para as práticas esportivas, 

com vestiários, alimentação, administração e manutenção. 
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Lazer para todos 

 Ampliaremos áreas de lazer e playground, como: praças, 

equipadas com, lixeiras e bebedouros, será garantido mais acessibilidade e estrutura 

para mães e filhos, criaremos programas de incentivo às práticas esportivas para 

todas as idades;  

 Criaremos Mini Boulevards, nos bairros e criaremos novas 

áreas de finalidades específicas, em áreas centrais, com o apoio e aporte público, e 

privado; 

 Criaremos melhorias no acesso ao parque do CEO das 

artes (Jd. Vassouras), gerando novas áreas de estacionamento; 

 Utilizaremos e ampliaremos a oferta de equipamentos 

esportivos nos bairros, incentivando eventos, a prática esportiva familiar, para todas 

as idades, incluindo o acompanhamento médico; incentivaremos e criaremos 

oportunidades, para o encontro de gerações, com drive-in, teatros e show populares. 

 

 

 


