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SLOGAN 

“ VOCÊ E MORATO NA MESMA DIREÇÃO” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

Este plano apresenta as principais propostas dos 

candidatos à Prefeito Alex Reis e à Vice-Prefeito Emílio. O 

conteúdo da proposta foi desenvolvido com base nas 

experiências adquiridas ao longo de suas trajetórias de 

vida, como vereador, empresário, educador, homens do 

povo e pais. 

O plano visa traduzir o anseio de uma gestão 

comprometida com a população moratense. Afim de 

incentivar o crescimento do cidadão, da economia e da 

educação local. Vem daí o slogan “Você e Morato na 

Mesma Direção”. Trata-se de uma estrutura administrativa 

municipal que irá se adequar na realidade da nossa cidade 

de Francisco Morato atuando em diversas áreas 

interligadas com todas as secretarias municipais, 

envolvendo ações estratégicos com planejamentos 

direcionados para melhor qualidade de serviço público. 

 

 

 

 

 

 



 

● SAÚDE 

● EDUCAÇÃO 

● INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE 

URBANA 

● ESPORTE, LAZER E CULTURA 

● ASSISTÊNCIA SOCIAL 

● MEIO AMBIENTE 

● EMPREGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POPULAÇÃO  

 População estimada [2020] 177.633 pessoas   

 População no último censo [2010] 154.472 pessoas   

 Densidade demográfica [2010] 3.147,80 hab/km²   

 

 
TRABALHO E RENDIMENTO 

 

 Salário médio mensal dos 
trabalhadores formais [2018] 

2,3 salários mínimos   

 Pessoal ocupado [2018] 10.755 pessoas   

 População ocupada [2018] 6,2 %   

 

Percentual da população com 
rendimento nominal mensal per 
capita de até 1/2 salário 
mínimo [2010] 

37,7 %   

 

 

 
EDUCAÇÃO 

 

 Taxa de escolarização de 6 a 14 
anos de idade [2010] 

95,8 %   

 IDEB – Anos iniciais do ensino 
fundamental (Rede pública) [2017] 

5,8   

 IDEB – Anos finais do ensino 
fundamental (Rede pública) [2017] 

4,5   

 Matrículas no ensino 
fundamental [2018] 

25.958 matrículas   

 Matrículas no ensino médio [2018] 7.466 matrículas   

 Docentes no ensino 
fundamental [2018] 

1.071 docentes   

 Docentes no ensino médio [2018] 484 docentes   



 Número de estabelecimentos de 
ensino fundamental [2018] 

44 escolas   

 Número de estabelecimentos de 
ensino médio [2018] 

20 escolas   

 

ECONOMIA  

 PIB per capita [2017] 8.535,03 R$   

 Percentual das receitas oriundas 
de fontes externas [2015] 

80 %   

 Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) [2010] 

0,703   

 Total de receitas realizadas [2017] 
322.463,65 R$ 

(×1000)   

 Total de despesas 
empenhadas [2017] 

283.061,8 

Fonte de dados IBGE 

 

A cidade de Francisco Morato é um município brasileiro do estado 
de São Paulo, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, e 
segundo a última divisão regional feita pelo IBGE está localizado 
na Região Geográfica Imediata de São Paulo. Pertence a Zona Norte 
da Região Metropolitana de São Paulo, em conformidade com a lei 
estadual nº 1.139, de 16 de junho de 2011 e, consequentemente, 
com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana de São Paulo (PDUI)[8]. 

A população estimada em 2019 era de 175.844 habitantes e tem a 
área é de 49,2 km², o que resulta numa densidade demográfica de 
3.470 hab/km². Tornou-se município em 1965, quando se emancipou 
de Franco da Rocha. 

O município é servido pelos trens da linha 7 da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos.[9 

Localização e características geofísica 

O município de Francisco Morato localiza-se na parte Norte-Noroeste 
da Grande São Paulo, fica a 30,5 km em linha reta da capital do 
Estado, 43 km por ferrovia e 45 por rodovia. 
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Os limites da cidade: ao Norte é a cidade de Campo Limpo Paulista, 
ao Nordeste fica Atibaia, a Leste fica Mairiporã e a sul/oeste Franco 
da Rocha. 

Ela fica a aproximadamente 970 metros acima do nível do mar. 

A área do município é de 49,2km2. 

Seu clima é temperado. 

Os rios que cruzam a cidade são os ribeirões Tapera Grande e 
Euzébio Matoso. 

Segundo o censo realizado em 2004, a população é de 161.827 
habitantes. 

A cidade é servida pela Rodovia Tancredo de Almeida Neves (SP-
332), a antiga Estrada Velha de Campinas, através de um acesso 
rodoviário (SPA-042/332 - Rodovia Manoel Silvério Pinto) e a Linha 
7-Rubi da CPTM. 

Alem de ter Acesso a Rodovia Fernão Dias Pela Continuação da 
Avenida Paulo Brossard e Pela Estrada Etorre Palma. 

                                                                                        Fonte; Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
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PROPOSTA E PROJETO: 

 

SAÚDE; 

✓ Aumentar a cobertura Programa Saúde da Família 

(PSF), com mais médicos e enfermeiros em visita 

domiciliar. 

✓ Ampliação do funcionamento da UPA (Unidade 

Pronto Atendimento) de escalas. 

✓ Transforma a Unidade de Saúde do JARDIM ALEGRIA 

em Pronto Atendimento, mais o serviço de 

Ambulância 24hs.  

✓ Criação do Centro de Reabilitação. 

✓ Hospital Pediátrico 

✓ Criação Central de Ambulância por Região, facilitar 

o deslocamento dos veículos. 

✓ Informatizar as Unidades de Saúde por completo         

( Prontuário eletrônico), Computadores. 

✓ Implementar Programa de Saúde nas Escolas 

Municipais e Creches. 

✓ Centralizar PCL ( para agendamento de consultas e 

exames de média e alta complexidade 

✓ Ambulância UTI-SAMU 

✓ Criação do Projeto de levar e ampliar as principais 

Especialidades Médicas nos Postos de Saúde do 

Bairro. 

✓ Criação do Projeto em conjunto com o Governo do  

Estado Instalação de Farmácia de Auto Custo no 

município. 



✓ Kit Maternidade para as nossas Gestantes 

Moratense. 

✓ Implantar Farmácia Publica 24horas 

✓ Projetos para implantar maquina de Imagem de 

Tomografia Computorizada e Ressonância 

Magnética. 

✓ Aquisição de novos veículos para Equipe de Saúde 

do Programa da Família fazer visita domiciliar nos 

bairros.  

✓ Aquisição de Novas Ambulâncias. 

✓ Promover Diretoria Técnica Médica para ter 

diálogos constante com o Médicos dos Postos de 

Saúde. 

✓ Pleitear recursos com o Governo Federal e Estadual 

para ampliação de projetos importes para o 

município.   

✓ Valorização do funcionário públicos da rede 

municipal e Promover capacitação dos servidores e 

profissionais as Saúde, garantir a melhoria e a 

humanização do atendimento na rede de saúde 

pública do município. 

✓  Promover diálogo com o Governo do Estado 

referente o Hospital Estadual Carlos Lacaz com 

objetivo do melhor atendimento e priorização do 

povo moratense 

✓ Reduzir o tempo de espera para consultas médicas 

nos Postos de Saúde. 

✓ Ampliar a Casa da Mulher. 



✓ Ampliar a estrutura básica de saúde para realização 

de exames e de pequenas cirurgias. 

✓ CRIAÇÃO DO PROJETO INOVADOR TELE MEDICINA, 

Monitoramento com o Médico da Família com 

Assistência Domiciliar para Idosos e pacientes 

acamados contato direto por celular. 

✓ Promover parceria e Convênio com Centros 

Estaduais de Atenção em Oncologia. 

✓ Promover Programas do Ministério da Saúde como; 

• Promover Programa de Prevenção de Gestação 

na Adolescência 

• Promover Programa Saúde da Criança e do 

Adolescente. 

• Promover Programa Saúde Bucal. 

• Promover Programa Atendimento Domiciliar 

(PAD). 

• Promover de Internação Domiciliar (PID) 

• Saúde do Idoso. 

• Promover Programa Saúde Mental e Saúde da 

Pessoa com Deficiência. 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO; 

Garantir o acesso da população mais carente a creche, 
proporcionar transporte escolar, uniforme e material 
escolar sem demora. Os materiais escolares, já divididos 
em kits adequados. 
✓ Kits de Materiais básicos aos professores. 
✓ Criar modelo de gestão na secretaria municipal de 

Educação, Um cadastro de inscrição ou se ou 
solicitação para atendimento para atendimento da 
fila de espera com critérios e prioridades com muita 
transparência na gestão de vagas. 

✓ De acordo com a lei de diretrizes e bases da Educação, 
Formar equipe para os gestores opinarem e garantir 
os objetivos fundamentais da educação. 

✓ Formação de conselho para melhor Distribuição do 
FUNDEB. 

✓ Assim como empregando esse fundo a formações dos 
profissionais de educação, Adequando o espaço de 
trabalho (unidades escolares) 

✓ Formação De equipes técnicas de apoio como: 
psicólogas, pedagogas, fonoaudióloga e pedagogas. 

✓ Incluir na grade de habilidades o Desenvolvimento de 
horticultura. 

✓ Elevar O índice do IDEB de 5,8 nosso Município, que é 
menor, das cidades ao derredor. 

✓ Revitalização das unidades escolares e Construção de 
novas escolas. 

✓ Capacitar os professores para atendimento aos 
alunos com necessidades especiais, para o seu melhor 
desempenho. 



✓ Informatizar as funcionalidades do processo de 
gestão das escolas e também um laboratório de 
informática da unidade escolar 

✓ Salários dos Professores Respeitando O piso nacional 
e  a lei 1/3, para preparação das aulas , conforme os 
preceitos legais da Lei número 11738/2008 

✓ Adequar a Merenda Escolar, Bom programa montado 
por nutricionistas 

✓ Construção de Creches e Escolinhas Infantil. 

✓ Promover estudos orçamentários de distribuição de 

uniformes escolares, no início do ano letivo. 

✓ Promover projetos de priorização do recurso na rede 

de ensino infantil e fundamental e Educação 

Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFRAESTRURA, TRANSPORTE E MOBILIADADE URBANA; 

✓ Projeto Novo Acesso para cidade e Construção do 

Novo Viaduto na localidade Vila Suiça. 

 

✓ Projeto de Pavimentação asfáltica de Recuperação e 

recapeamento nas ruas e avenidas de terras nos 

bairros e construção de muro de contenção. Parceria 

com Governo do Estado e Governo Federal. 

 

✓ Projeto de Pista de Caminhada sentido ao trevo da 

cidade, parceria com o Governo do Estado e DER. 

Com iluminação pública, segurança e com 

Profissionais da área da saúde. 

✓ Implantar a Guarda Municipal Metropolitana com a 

finalidade de Rondas extensivas nos prédios públicos 

municipais como Escolas e Postos de Saúde, centro 

comerciais central e nos bairros. 

✓ Implantação de Câmera de Monitoramento nos 

pontos estratégicos e nos centros comerciais 

expandido para os bairros. 

✓ Promover dialogo e parceria com Governo do Estado 

a INTEGRAÇÃO DA CPTM E TERMINAL DE ONIBUS. 

✓ Promover reformas e modernização de praças 

públicas, transformando em espaços de lazer e 

convívio com implantação de equipamentos 

esportivos e recreativos.  

✓ Promover projeto de Construção de espaço do 

CAMELOGONO atender os vendedores informais. 



✓ Iluminação Pública nas Escadarias de acesso uma rua 

para outra e pinturas de arte artísticas nos de graus. 

✓ Promover projetos de Urbanização. 

✓ Promover disponibilidade de Lixeira no centro 

comercias da cidade. 

✓  Regularização nas áreas públicas.  

✓ Promover Projetos importantes de canalização de 

córregos da cidade. Parceria com Governo de Estado 

e Federal. 

✓ Promover Projetos de ligação dos bairros Jardim Nova 

Esperança e Cachoeira áreas com acesso ao Jardim 

Alegria. Parceria com Governo de Estado e Federal. 

✓ Promover projeto de Canalização do Córrego Jardim 

Silvia ate a divisão do bairro Jardim Nova Esperança 

com Recanto Feliz. 

✓ Promover um Plano de Engenharia de Trafego, para 

melhorar o congestionamento de trânsito da nossa 

cidade de Francisco Morato. 

✓ Promover projeto de boa estrutura de locomoção de 

pedestre. 

✓ Promover um projeto de novo acesso na Ponte Seca 

de veículos e pedestre. 

✓ Promover projeto de implantação de Acessibilidade 

com guias e sarjetas rebaixadas. 

✓ Promover projetos de estudos dos cruzamentos de 

veículos e pedestres nos pontos principais na 

utilização de semáforo, radares, faixa de pedestre e 

acompanhamento do Agente de Trânsito Municipal 

em horário de pico. 



✓ Promover estudos no horário da Zona Azul. 

✓ SubPrefeitura no JARDIM ALEGRIA e gabinete do 

Prefeito para atender o Povo do Bairro. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPORTE, CULTURA E LAZER; 

✓ Promover atividades físicas para todas as idades. 

✓ Promover inclusão social e atividades para alunos 

com necessidade especiais. 

✓ Promover projetos de núcleos de atividades físicas e 

atividades culturais nos bairros. 

✓ Promover projeto da Construção do Estádio 

Municipal. 

✓ Promover festas tradicionais culturais e religiosas no 

município. 

✓ Promover Implantação de Projetos “BAIRRO E 

PRAÇAS” com programação de atividades sociais, de 

cultura e lazer nas quais que o povo participe. 

✓ Promover Projeto de teatro, danças e artes com 

crianças, jovens e idosos da terceira idade nos bairros 

da nossa cidade de Francisco Morato. 

✓ Promover e ampliar projetos com praticas culturais. 

✓ Promover e ampliar projetos com pratica esportivas e 

com outras modalidades. 

✓ Promover projeto atividades esportivas, culturais e 

lazer nas escolas municipais aos sábados e domingos. 

✓ Promover 

 

CENTRO SOCIAL URBANO – CSU; 

Fazer uma avaliação das atividades existentes 

atualmente, assim faremos novos projetos que ainda 

não estão sendo atendidos.  

 



ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

✓ Promover projetos e programas para incentivar o 

cooperativismo para geração de renda. 

✓ Promover a ampliação dos Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS) 

✓ Promover e desenvolver programas para combater a 

pobreza. 

✓ Ampliar e assegurar igualdade de condições ao acesso 

aos serviços públicos, educação, saúde, 

oportunidades de emprego, renda formação 

profissional, atividades culturais e esportivas. 

✓ Promover projetos a inclusão com acesso a internet. 

✓ Promover o direito á habitação na Minha Casa Minha 

VIDA. 

✓ Projetos a inclusão social e igualdade entre gêneros, 

raças e o respeito as diversidades. 

✓ Promover projetos e eventos sociais para 

arrecadação de fundos e alimentos alimentícios para 

famílias carentes. 

✓ Promover um Coordenadoria de apoio a função social 

de crenças religiosas. 

✓ Promover estudos de apoio as famílias da Renda 

Cidadão e Bolsa Família. 

✓ Promover treinamento e orientação de atendimento 

dos funcionários dos CRAS que tenha um acolhimento 

humanitário nas famílias carentes da nossa cidade 

Francisco Morato. 

 



MEIO AMBIENTE; 

✓ Promover uma criação do cargo de Secretaria do 

Meio Ambiente para desenvolver projetos de 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL em busca de 

recursos nos Governos e Estaduais e Federal e 

parcerias com Público e Privado. 

✓ Promover projetos e parcerias e adquirir experiencias 

com outras cidades na implantação em nossa 

realidade de Francisco Morato. 

✓ Promover projetos de SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL nas escolas municipais com as crianças e 

jovens. 

 

EMPREGO; 

✓ Criar incentivos de instalação industrias e comercio 

no município. 

✓ Promover Projetos de apoio às micro e pequenas 

empresas. 

✓ Promover Projetos de escolas técnico e profissionais 

para incentivar jovens. 

✓ Prefeito promover um cronograma de diálogo 

constante com empresários, comerciantes e micro 

empreendedores da nossa cidade. 

 

 

 

 


