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INTRODUÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas para a administração municipal no 
período 2021 - 2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido e 
amplamente debatido pelo candidato a prefeito Rogério Lafrione, pelo candidato a 
vice-prefeito Dr Claudino, pela equipe de técnicos e pela participação da população 
de Francisco Morato. É uma proposta de governo verdadeiramente participativa, 
inclusiva, de valorização do povo Moratense e visa o desenvolvimento de Francisco 
Morato. 

Sendo assim, o Plano de Governo ideal é aquele que se molda com o tempo, 
durante a campanha eleitoral e no decorrer do mandato. As propostas que compõe 
este documento podem sofrer adequações com o objetivo de aperfeiçoa-las, 
respeitando as reais necessidades da população. 

O tripé de base da gestão do candidato a Prefeito Rogério Antônio Munhoz e do 
Vice-Prefeito Dr. Claudino, são: 

•         HONESTIDADE para trabalhar 

•         TRANSPARÊNCIA para governar 

•         PARTICIPAÇÃO POPULAR para acertar. 

O Modelo de Gestão a ser implantado terá foco em instrumentos de planejamento e 
rigoroso acompanhamento de metas e será igualmente sustentado sobre uma forte 
disciplina de execução e meritocracia. Também possibilitando a coleta e análise de 
informações preciosas para a concepção de novas soluções para o município no 
curto, médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um 
posicionamento compatível com o que anseia os seus munícipes. 

O Plano de Governo aqui delineado representa a possibilidade de continuidade de 
ações que já tenham sido implantadas em gestões anteriores, e que deram certo. 
Contudo, refletirá o pragmatismo e o idealismo do candidato e a necessária 
expansão ou habilitação de ações que ainda se fazem necessárias. As propostas 
contemplam objetivos e projetos simples, mas visionários, que vão desde as 
necessidades básicas pelas quais passa o município em suas demandas nas mais 
diversas áreas, até as ações que possam colocar o município em elevado patamar 
de qualidade dos serviços públicos. 

O candidato, alicerçado em princípios rígidos que possam garantir coerência nas 
ações e eficiência no processo, pretende implementar um novo modelo de gestão 
na administração municipal, com foco em instrumentos de planejamento, rigoroso 
acompanhamento de metas e transparência nas ações. Tudo isso suportado pelos 
princípios da ética e do desenvolvimento sustentável e sobre uma forte disciplina e 
comprometimento na execução e nos resultados atingidos, delineando condutas de 
correção caso necessário, para maior eficiência da máquina pública municipal, 
criando credibilidade e aumento do índice de satisfação dos Moratenses. 
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PRINCÍPIOS: 

 

1) HUMANIZAR OS BAIRROS: fazer através das escolas, áreas públicas não 

utilizadas, associações de bairros projetos de Cultura, Lazer, Qualificação 

Profissional e Oportunidades de Trabalho com o Desenvolvimento de Ações 

Comunitárias feiras de artesanato e outros no incentivo de renda. 

 

 

2) URBANIZAR OS BAIRROS: tornar os bairros um local que cause bem estar aos 

munícipes com as estruturas públicas que já existe ou a construir, a fim de 

trazer qualidade de vida e promover sentimento responsável de uso nestas 

estruturas com Ações Educativas,  Limpeza, Organização, Cuidados com o Meio 

Ambiente, Pavimentação, Saneamento e todas as melhorias necessárias para 

que os Munícipes tenham orgulho de seus bairros. 

 

 

3) MORATO PARA MORATENSES: devolver o Governo e Empregos para 

Moratenses na Gestão Pública, proporcionando aos munícipes a oportunidade 

de trabalhar no seu Município,  sempre considerando a necessidade de 

qualificações em setores estratégicos para o desenvolvimento e capacitação a 

fim de promover os que já estão atuando em cada secretaria elevando-os para 

cargos de chefia, coordenação e secretarias. 
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1. SAÚDE 

 

✓ Ampliação das Equipes de Estratégia de Saúde da Família, para aumentar a 

cobertura populacional; 

✓ Ampliação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família;  

✓ Reestruturar, reformar, modernizar e ampliar as UBS (Unidades Básicas de 

Saúde); 

✓ Equipar e ampliar o atendimento e a estrutura da UPA; 

✓ Implantar prótese dentária no Centro de Especialidades Odontológicas; 

✓ Implantar serviço de ortodontia no Centro de Especialidades Odontológicas; 

✓ Dividir o município em regiões de saúde; 

✓ Criar estruturas de atendimento em todas as regiões de saúde existentes; 

✓ Ampliar e qualificar o convênio com a Santa Casa; 

✓ Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, a 

doentes crônicos, pela equipe multiprofissional; 

✓ Suprir a deficiência e ampliar a oferta de medicamentos da rede básica; 

✓ Programa Domiciliar de Medicamentos; 

✓ Fortalecer a rede de saúde mental e ampliar o atendimento a dependentes 

químicos, com ênfase no enfrentamento da dependência do crack e outras 

drogas, em parceria com o governo federal; 

✓ Reestruturar, modernizar e ampliar a Residência Terapêutica para o 

cuidado às pessoas egressas de internações psiquiátricas de longa 

permanência, com suporte social e familiar ausente e/ou insuficiente, 

viabilizando a inserção social das mesmas a partir da afirmação do direito 

de viver em comunidade; 

✓ Implantar NASF-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica); 

✓ Implantar a Quadra da Saúde (Centralizar os serviços de maneira que 

facilite o acesso da população aos serviços oferecidos pela saúde); 

✓ Aprimorar o CTA (Centro de Testagem e Acolhimento) – infectologia; 

✓ Promover o Programa DST/Aids; 

✓ Implementar o Núcleo de Prevenção e atendimento às vítimas de violência; 

✓ Implementar o Centro de Fisioterapia com atendimento domiciliar; 

✓ Ampliar o atendimento do Ambulatório de Especialidades, implantar 

atendimentos aos sábados, ampliar horário de atendimento, realizar 

parcerias e convênios com o setor privado, além da contratação de 

profissionais da saúde para reduzir a espera da população pelo 

atendimento; 

✓ Implantar a internação domiciliar;  

✓ Fortalecer o Programa de Humanização nas unidades de saúde;  

✓ Criar um Centro de Referência da Pessoa com Deficiência;  

✓ Aumentar o número de consultas ginecológicas; 
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✓ Promover programas para a prevenção do câncer de mama e de colo de 

útero; 

✓ Ampliar a assistência em puericultura; 

✓ Garantir acesso imediato após parto para o agendamento do 

acompanhamento na atenção básica; 

✓ Ampliar a atenção à saúde do idoso; 

✓ Construir, restaurar e ampliar as academias da Saúde; 

✓ Criação da Casa do Idoso para o atendimento especializado de geriatria; 

✓ Criação da Casa da Criança para o atendimento pediátrico; 

✓ Criação da Casa da Mulher para qualificar e ampliar a assistência obstétrica; 

✓ Garantir e ampliar o funcionamento do Programa de Planejamento Familiar 

para a realização de laqueaduras e vasectomias; 

✓ Manter elevadas e homogêneas as coberturas vacinais; 

✓ Implementar e modernizar a Ouvidoria SUS; 

✓ Reestruturar a regulação municipal, com sistema informatizado de 

agendamentos eletrônicos; 

✓ Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

✓ Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde; 

✓ Projeto Educando para a Saúde e Feira de Conscientização Ambiental; 

✓ Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações de trabalho dos profissionais de saúde, dando 

ênfase à consolidação do plano de carreira, cargos e vencimentos, bem 

como a realização de concurso público na área da saúde quando necessário 

adequar o quadro de funcionários; 

✓ Reestruturar e otimizar os serviços da rede de proteção animal, ampliando 

medidas educativas e integrando as atividades ligadas as ONGS de proteção 

animal e protetores independentes; 

✓ Realizar serviços de castração gratuita de cães e gatos nos bairros por meio 

de mutirões de castrações realizados em escolas e órgãos públicos, com 

cadastramento prévio do animal e seu dono, além de documentação de 

posse responsável de seus pets; 

✓ Ampliar o setor de zoonoses que atualmente realiza apenas vacinas 

antirrábicas; 

✓ Desenvolver o Programa de Integração da VISA Municipal com Ações 

Preventivas e Educativas. 
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2. EDUCAÇÃO 

✓ Lei para a criação da Autarquia Municipal de Educação – AME; 

✓ Extensão dos horários das creches para 12 horas; 

✓ Acesso, permanência e qualidade na escola, tendo como princípio a 

construção de ações que garantam o acesso e permanência do aluno na 

escola; 

✓ Implantar um Fórum de Experiências Pedagógicas: realizado anualmente 

para socializar experiências pedagógicas bem-sucedidas nas unidades 

escolares da rede e estimular educadores à pesquisa e à inovação em sala 

de aula; 

✓ Criar equipe multidisciplinar, integrada por psicólogo, psicopedagogo, 

professor de Braille e de Libras para auxiliar na educação inclusiva; 

✓ Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública 

municipal de ensino, utilizando novas tecnologias para uma prática mais 

efetiva no processo de aprendizagem; 

✓ Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um 

ambiente adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo 

em seu desenvolvimento físico, mental e intelectual; 

✓ Reestruturar e equipar as escolas de educação infantil, visando à expansão e 

à melhoria da rede física;  

✓ Implantar AVCB em todas as escolas para garantir a segurança dos alunos, 

professores e profissionais da educação; 

✓ Implantar capacitação de primeiros socorros para professores e 

profissionais da educação;  
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✓ Articular a oferta de matrículas em creches conveniadas, visando a 

expansão da rede escolar pública, de acordo com as normas estabelecidas 

pela AME -Autarquia Municipal de Educação e Conselho Municipal de 

Educação;  

✓ Implementar programas de orientação e apoio às famílias visando 

fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência 

das crianças na educação infantil, especialmente, os beneficiários dos 

programas de transferência de renda, por meio da articulação das áreas de 

educação, saúde e assistência social;  

✓ Alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade;  

✓ Incentivar a participação dos responsáveis nas atividades escolares, por 

meio de programa visando o estreitamento das relações entre as escolas e 

famílias;  

✓ Otimizar os serviços de Laboratórios de Informática para todos os alunos e 

profissionais da educação para terem acesso às novas tecnologias;  

✓ Criar um programa de formação continuada de professores, por meio da 

equipe pedagógica da AME - Autarquia Municipal de Educação, em parceria 

com Universidades, com oferta de programas de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu;  

✓ Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações de trabalho dos profissionais da educação, 

dando ênfase à consolidação do plano de carreira, cargos e vencimentos, 

bem como a realização de concurso público na área da saúde quando 

necessário adequar o quadro de funcionários; 
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✓ Fortalecer o Programa Mais Educação, oferecendo aos alunos no contra 

turno escolar: atividades esportivas, de lazer, cultura, apoio pedagógico e 

promoção à saúde;  

✓ Garantir Atendimento Educacional Especializado em salas de recursos e 

serviços especializados;  

✓ Buscar mecanismos para garantir o aumento da nota do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), no município; 

✓ Desenvolver e ampliar projeto para a inclusão efetiva da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), propondo cursos profissionalizantes integrados à 

elevação de escolaridade (ensino fundamental) para jovens, adultos e 

deficientes, que considerem e respeitem suas necessidades e 

potencialidades, permitindo sua inserção no mercado de trabalho; 

✓ Defender a valorização Profissional dos trabalhadores na educação: 

respeito, condições de trabalho e salários dignos; 

✓ Ampliar e incentivar a participação da comunidade nas ações das unidades 

escolares; 

✓ Articular e fortalecer os diversos espaços coletivos de discussão (Conselho 

Municipal de Educação, Conselho de FUNDEB, Conselho de Alimentação 

Escolar, Conselho Tutelar; Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente); 

✓ Ampliar e qualificar a frota de transportes adaptados da Secretaria de 

Educação e Formação Profissional; 

✓ Buscar parcerias com os Governos Federal e Estadual para construção de 

novas unidades escolares e ampliação de algumas já existentes; 

✓ Reformar e cobrir quadras poliesportivas de todas as escolas; 
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✓ Incentivar práticas esportivas de nossos alunos; 

✓ Valorizar o profissional da educação como peça fundamental no processo 

de consolidação de uma escola democrática de qualidade; 

✓ Realizar concurso para Diretores das escolas municipais; 

✓ Organização Escolar para possibilidade de implantação de período integral 

nas nossas unidades escolares com projeto educativo para desenvolver 

atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico, educação 

ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em educação, cultura e artes, 

cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, 

investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica; 

✓ Melhorar a qualidade da merenda escolar de nossos alunos, como garantia 

da saúde e melhoria de qualidade de vida de nossos alunos; 

✓ Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar, com introdução 

de novos hábitos alimentares, saudável e nutritivos para nossas crianças; 

✓ Garantir a distribuição gratuita de kit escolar, material didático de 

qualidade e uniforme a todos os alunos; 

✓ Instituir a Feira do Livro Anual como proposta para incentivar e valorizar as 

práticas literárias no município, para fomentar a leitura e transformar vidas 

através da leitura, estimulando a leitura e formação do público leitor jovem, 

aproximando-os do conhecimento amplo que os livros proporcionam, 

estimular a criação literária, oportunizar discussões e intercâmbio para o 

público com interesses culturais, criar um espaço livre de aproximação 

entre autores e leitores, democratizar os conhecimentos e valores humanos 

registrados nos livros, organizar oficinas literárias; 
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✓ Garantir a política de atenção às mães que trabalham, com o Projeto de 

Ampliação do horário de algumas creches, para o período noturno; 

✓ Estabelecer parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social para a implantação do Programa Leve Leite, com objetivo de 

combater a desnutrição infantil de nossas crianças; 

✓ Implantar o Projeto de Recreio nas Férias para proporcionar aos nossos 

alunos atividades diferenciadas daquelas vivenciadas no cotidiano escolar, 

levando-se em consideração os diversos aspectos lúdicos, esportivos, 

artísticos, sociais e culturais, buscando oferecer a criança prazer e diversão 

em seu tempo livre; 

✓ Parcerias para Palestras de orientação Antidrogas; 

✓ Palestras sobre o 1º Emprego nas Escolas; 

✓ Projeto Transito na Escola – O principal objetivo desse projeto é implantar 

uma cidade mirim em das escolas da rede municipal para apresentar às 

crianças e jovens, itens como as regras de trânsito, ensinar a reconhecer os 

diferentes meios de transporte e suas finalidades, apresentar as funções da 

guarda de trânsito e o significado das multas; 

✓ Firmar parcerias com o governo Estadual e Federal, além de buscar 

parcerias com instituições públicas, privadas e filantrópicas que 

compreendam a importância de investir em projetos para a Educação em 

uma perspectiva inclusiva.  

✓ Implantar o Projeto de Monitoramento da Merenda Escolar com 

capacitação de equipes nas escolas para avaliarem todos os aspectos de 

Boas Práticas na Manipulação e Elaboração dos alimentos.  
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3. SEGURANÇA 

 

✓ Implantação da Guarda Civil Municipal; 

✓ Ampliação do sistema de monitoramento com câmeras no centro, nos 

bairros e nas vias de entrada do município; 

✓ Estruturação da Defesa Civil; 

✓ Convênio com o Governo do Estado e Federal; 

✓ Criação de Fundo Municipal de Segurança; 

✓ Expansão do Sistema de monitoramento - Expandir o sistema de 

monitoramento já existente na cidade fazendo-o chegar aos principais 

pontos de comercio e áreas escolares nos bairros, utilizando prédios 

públicos municipais; 

✓ Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução da 

criminalidade, bem como interagir com a comunidade acadêmica para 

realizar estudos visando o entendimento mais apurado do fenômeno da 

violência/criminalidade. 
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4. OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

✓ Implantação de viaduto ligando o Bairro Jardim ao Jardim Nossa Senhora 

Aparecida; 

✓ Junto aos Governos Federal e Estadual viabilizar o novo viaduto 

(interligação da Avenida São Paulo com a Avenida Ulisses Guimarães);  

✓ Reurbanização da Vila Espanhola e abertura, modernização e adequação da 

passagem subnível  Ponte Seca: reurbanização que prevê o alargamento da 

passagem da ponte seca e a integração com o sistema viário que integra o 

conjunto Viaduto, Rua das Camélias, Clara Branco de Oliveira e Antônio 

Soriano Dias, articulando-as através de uma rotatória e da estruturação de 

praça e calçada para pedestres, possibilitando um melhor fluxo de acesso 

entre os dois lados do município divididos pela linha ferroviária;  

✓ Anel Viário de integração entre os bairros; 

✓ Ampliação dos serviços de limpeza pública; 

✓ Modernização do terminal rodoviário integrado à nova estação da CPTM; 

✓ Construção do Centro Comercial Estação – Com a canalização do Córrego 

Tapera Grande na área do Terminal Rodoviário Oeste e sobre o mesmo 

construir o novo centro de compras na região central da cidade com acesso 

fácil aos ônibus, trens e demais pontos comerciais da cidade; 

✓ Instalação de bicicletário no Terminal Rodoviário: um novo espaço para 

garantir a multimodalidade do terminal com transporte público e veículos 

verdes; 

✓ Implantação de intervenções previstas no Plano de Macrodrenagem da 

Bacia do Alto Tietê Bacia do Médio Juqueri; 

✓ Implantação de programas de serviços de desassoreamento e desobstrução 

dos cursos de água; 

✓ Propor lei de uso, ocupação e movimentação de terra nos processos de 

implantação de loteamentos, vias, logradouros e obras de construção civil 

habitacional; 

✓ Implantação do Programa Asfalto para todos – pavimentar 100% das ruas 

do município. Infraestrutura e pavimentação nos logradouros públicos dos 

bairros que ainda não receberam estes benefícios; 

✓ Manutenção reparos e implementação no sistema viário existente;  

✓ Instalar Lâmpadas Led nas escolas e prédios públicos proporcionando 

economia de energia e melhor iluminação; 

✓ Programa Cidade Limpa; 

✓ Programa de conservação de áreas públicas; 

✓ Incentivar a preservação do sistema viário; 

✓ Implantação de um sistema de informação geográfica, com auxílio da 

EMPLASA, podendo o município ter ferramentas de planejamento, como 
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principais benefícios a atualização da planta de valores, com aumento da 

arrecadação de IPTU e monitoramento das áreas públicas; 

✓ Ampliar e fomentar ações voltadas às PPPs - Aplicar as parcerias público-

privadas; 

✓ Planejamento Urbano - iniciar efetivamente planejamento urbano, que 

possibilite o acesso aos mapas, relatórios, ruas não pavimentadas e 

possíveis soluções urbanas para as áreas públicas ocupadas e levantamento 

das demandas sociais de saúde, esporte educação, assistência social e 

cultura; 

✓ Prevenção Contra Enchentes – Realizar a limpeza dos córregos 

periodicamente, para evitar enchentes, realizar obras focadas na drenagem, 

pensando em áreas de alagamento, limpeza de bocas de lobo, mapeamento 

dos locais de alagamento e planejamento das medidas necessárias para 

evitar; 

✓ Transformar Francisco Morato numa cidade esponja e assim resolver e 

acabar definitivamente com o problema das enchentes que assolam o 

centro e algumas áreas do município há várias gestões; 

✓ Criar medidas para a implantação da cidade esponja que consiste na criação 

de: 

❖ Parques Alagáveis; 

❖ Telhados Verdes; 

❖ Calçamentos Permeáveis; 

❖ Praças-Piscina; 

❖ Além da construção de jardins de chuva nas calçadas das áreas de 

alagamento, visando a drenagem das águas pluviais e o fim das 

enchentes no município;  

✓ Buscar parceria com os governos Estadual e Federal para a pavimentação 

da Estrada Municipal de Botujuru e dos Porretes; 

✓ Promover a implantação de gás canalizado junto à concessionária, no 

sentido de proporcionar este serviço aos munícipes, tendo em vista que o 

duto já se encontra implantado nas divisas do município;  

✓ Estabelecer um programa permanente de melhoria da iluminação pública, 

no que se refere ao tipo de tecnologia utilizada e às rotinas de manutenção;  

✓ Universalizar o serviço de iluminação pública a todas as áreas do município; 

✓ Buscar parcerias junto aos Governos Estadual e Federal para a construção 

de prédios públicos: Escolas, Unidades Básicas de Saúde, Creches e CRAS;  

✓ Implementar e fortalecer todas as ações a serem desenvolvidas pela Defesa 

Civil;  

✓ Implantar o Plano de Redução de Risco;  

✓ Buscar parceria com os governos Estadual e Federal para a construção de 

um novo acesso à cidade;  
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5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

✓ Valorizar o Comércio, Serviços e Indústrias do município;  

✓ Criar legislação própria para atrair mais indústrias à cidade, com incentivos 

fiscais;  

✓ Viabilização do Parque Industrial; 

✓ Firmar parcerias com o sistema S; 

✓ Fortalecer e apoiar os artesãos promovendo incentivo para geração de 

renda;  

✓ Fomentar, incentivar e promover a economia criativa no município; 

✓ Fomentar ações e programas para incentivar o cooperativismo no 

município;  

✓ Projeto Aprimore-se: Oferecer capacitação, orientação e qualificação 

profissional para a população, a fim de melhorar seu acesso para o mercado 

de trabalho; 

✓ Construção do Mercadão Municipal; 

✓ Modernização e ampliação do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador); 

✓ Ampliação dos cursos profissionalizantes; 

✓ Cursos de recolocação profissional e encaminhamento; 

✓ Incentivo ao desenvolvimento do comércio local; 

✓ Desenvolvimento e geração de emprego; 

✓ Orientação ao (MEI) Microempreendedor Individual; 

✓ Implementação do PAE (Posto de Atendimento ao Empreendedor); 

✓ Centro de capacitação profissional visando gerar soluções a curto prazo e 

de aplicação imediata para redução do desemprego; 

✓ Apoiar a implantação de arranjos produtivos inovadores em bairros, 

promovendo a descentralização com a oferta de empregos localmente 

diversificada; 

✓ Estimular a qualificação e a requalificação da população com vistas às novas 

ocupações profissionais; 

✓ Contribuir para a criação e formalização de microempresas; 

✓ Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos 

mercados de trabalho, público e privado; 

✓ Buscar parcerias com instituições representativas do setor produtivo para 

apoiar as empresas na implantação de programas de gestão ambiental. 
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6. MEIO AMBIENTE 

 

✓ Implantar a coleta seletiva no município; 

✓ Projeto Educando para a Saúde e Feira de Conscientização Ambiental; 

✓ Redução no consumo e realizar o consumo consciente de água nos próprios 

municipais; 

✓ Reuso das águas de chuvas nos próprios municipais; 

✓ Plantio de árvores nativas; 

✓ Criar o fundo municipal de meio ambiente; 

✓ Ativar o conselho municipal de meio-ambiente; 

✓ Fazer o levantamento de todas as áreas verdes por bairros para fazermos o 

monitoramento inteligente via web; 

✓ Criar o selo empresa amiga do meio ambiente; 

✓ Criar projeto de arborização de rua, com espécies adequadas e participação 

de moradores no plantio e cuidados dessas árvores; 

✓ Mapear áreas públicas baldias e desenvolver plano de uso conforme suas 

características e com a participação dos moradores do local; 

✓ Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva; 

✓ Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos 

fundamentadas no conceito de consumo consciente, integrando os 

princípios de proteção da saúde individual e pública e da qualidade 

ambiental e adotando critérios de não geração, redução, reutilização; 

✓ Catalogar as nascentes para fazer um trabalho de preservação; 

✓ Implementação de programa de reúso de resíduos inertes da construção 

civil; 

✓ Criação e Implantação dos Parques Lineares das cigarras, da Ferrovia, bem 

como o do Parque Linear do Jardim Alegria, e outras áreas verdes em forma 

de mini-hortos municipais, a exemplo da primeira a ser instituída na área 

do Lions Club, considerando a carência de áreas de lazer no município, 

priorizando-se o atendimento a comunidades de maior vulnerabilidade 

social e nas novas centralidades a serem criadas; 

✓ Adequação do organograma da Prefeitura, de forma a garantir a anuência 

prévia dos órgãos ambientais municipais nos processos de aprovação de 

projetos; 

✓ Promoção da capacitação de professores, visando à educação ambiental e a 

elaboração de material didático pertinente, com o desenvolvimento de 

programas educativos, como forma de identificar o patrimônio ecológico do 

município; 
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✓ Promoção de campanhas de mobilização e de conscientização ambiental, 

mediante a utilização da mídia, em parceria com o setor público estadual, 

privado e sociedade civil;  

✓ Elaboração de cartilha educativa de combate ao desmatamento, queimadas, 

com orientações à população quanto ao lançamento de lixo nos cursos 

d’água e nos logradouros públicos e das edificações construídas em áreas 

impróprias, entre outros;  

✓ Desenvolvimento do Programa Municipal de Recuperação e Preservação 

das Áreas de Preservação Permanentes - APP’s e dos remanescentes de 

Mata Atlântica; 

✓ Estabelecimento de parcerias com a empresa concessionária visando o 

desenvolvimento e implementação de campanhas educativas de uso 

racional da água, voltadas à redução do desperdício de água potável, 

despoluição e revitalização de córregos, como o Programa Córrego Limpo 

de Francisco Morato, implantação de parques lineares e de fundos de vale, 

dentre outras ações; 

✓ Estabelecimento de parcerias com a empresa concessionária visando o 

desenvolvimento e implementação de campanhas educativas de uso 

racional da água, voltadas à redução do desperdício de água potável, 

despoluição e revitalização de córregos, como o Programa Córrego Limpo 

de Francisco Morato, implantação de parques lineares e de fundos de vale, 

dentre outras ações; 

✓ Implantação do Galpão de Triagem de resíduos e incentivo a criação da 

cooperativa de recicladores para aproveitamento do potencial de mercado 

dos resíduos recicláveis, visando à inclusão social;  

✓ Articular parcerias com órgãos e entidades da administração estadual, setor 

privado e organizações não governamentais, como forma de potencializar a 

implantação do programa de reciclagem de resíduos sólidos; 

✓ Fomentar a ampla implantação da coleta de esgoto;  

✓ Fomentar e incentivar o desenvolvimento da permacultura no município; 

✓ Incentivar, capacitar e construir, através de parcerias, mutirões e 

cooperativismo as BETs (Bacia de Evapotranspiração – fossa das 

bananeiras) solução de baixo custo e sustentável para o tratamento 

ecológico do esgoto não coletado e a preservação do solo; 

✓ Realização de Feiras periódicas de Conscientização Ambiental. 
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7. HABITAÇÃO 

 

✓ Implementação da Política e do Plano Municipal de Habitação e 

Regularização Fundiária; 

✓ Instituição do Conselho Municipal de Habitação; 

✓ Instituição de programa habitacionais para população com renda até 3 

(três) salários mínimos; 

✓ Elaboração e implementação da Política e do Plano Municipal de 

Habitação Criação do Programa de Assistência Técnica Gratuita para 

evitar ocupação de áreas de risco; 

✓ Regularização fundiária - Utilizar o Programa Cidade Legal, com 

levantamento das áreas ocupadas irregularmente e assim possibilitar a 

regularização fundiária de assentamentos irregulares e clandestinos e 

levantamento real das necessidades habitacionais no município. Com isso 

também se amplia a arrecadação de IPTU e o aumento do valor venal do 

território, além de colaborar a fixação da população na Cidade; 

✓ Atualização de Plano de Habitação – Apresentação de propostas reais do 

que pode ser feito sem muito custo, focar nas pessoas em áreas de risco, 

utilizando dos projetos de estabilização de encostas. Dessa forma é 

possível prever e se adiantar as tragédias em habitações de alta 

vulnerabilidade social e em áreas de risco; 

✓ Oferta de habitações de interesse social, criando mecanismos que 

possibilitem os investimentos privados na construção de moradias, por 

meio da celebração de convênios ou contratos com outras esferas de 

governo e parcerias com a iniciativa privada. 
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8. CRIANÇA, MULHER E IDOSO 

IDOSO 

✓ Ampliação dos projetos do esporte para melhor idade, incluindo atividades 

físicas para hipertensos e diabéticos; 

✓ Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e estímulo ao 

envelhecimento ativo; 

✓ Inserir o idoso no contexto dos programas gerais de governo dando 

prioridade na inserção das diversas ações governamentais; 

✓ Buscar parceria com os governos Federal e Estadual e Secretaria de Saúde 

Municipal, para a implantação de um Centro Dia para Pessoas Idosas, para 

que os idosos passem o dia recebendo atendimento psicossocial e da área 

da saúde; 

 

MULHER 

✓ Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como 

condição do desenvolvimento do município; 

✓ Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 

contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços; 

✓ Fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência; 

✓ Orientar o Plano de regularização fundiária com prioridade ao nome das 

mulheres no documento de posse; 

✓ Envolver todas as secretarias no combate à violência doméstica;  

✓ Criar capacitação e oportunidades de emprego para as mulheres através de 

capacitações, cursos de qualificação e oficinas;  
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✓ Priorizar o acesso aos serviços de atendimento às mulheres em situação de 

violência; 

✓ Priorizar o acesso aos serviços de atendimento às mulheres que chefiam 

suas famílias sozinhas; 

✓ Implantar a Casa Abrigo para as mulheres em situação de violência 

doméstica e ampliar o serviço de atendimento;  

✓ Fortalecer rede de atendimento às mulheres vítimas de violências - ações 

previstas na Lei Maria da Penha;  

✓ Implantar programa de habitação para mulheres que chefiam suas famílias 

sozinhas. 

 

CRIANÇA 

✓ Programa Criança Cidadã alcançando todas as escolas de ensino 

fundamental da rede municipal. 

✓ Melhorar o atendimento às Crianças e Adolescentes vítimas de violência e 

em situação de vulnerabilidade; 
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9. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DO BEM ESTAR 

 

✓ Ampliação do número de famílias beneficiadas pelos programas sociais dos 

Governos Federal, Estadual e Municipal, através de um amplo trabalho com 

os moradores em situação de vulnerabilidade social; 

✓ Implantação de novos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) 

nos bairros com alta incidência de famílias em situação de risco; 

✓ Melhoria da assistência oferecida nos CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) já existentes; 

✓ Reabilitação social através de Abrigos Solidários, criando um Programa de 

Apoio às Pessoas em Situação de Rua para inseri-los novamente na 

sociedade através de ações concretas de ressocialização com tratamento 

físicos, mentais, emocionais, capacitação profissional e buscar gerar a 

condição de autossuficiência para elas com parcerias públicas, privadas e de 

instituições afins; 

✓ Ampliação do trabalho com moradores de ruas, através de serviços de 

acolhimento e projetos específicos; 

✓ Reestruturar os CRAS e CREAS através de investimento em recursos 

humanos, de melhoramento e ampliação da frota de veículos e obras nos 

espaços físicos de trabalho existentes. 

✓ Potencializar em caráter emergencial o serviço PAEFI/Sentinela (Programa 

de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos) para atendimento às 

crianças e adolescentes vítimas de violência; 

✓ Buscar parceria com os governos Federal e Estadual e Secretaria de Saúde 

Municipal, para a implantação de um Centro Dia para Pessoas Idosas, para 

que os idosos passem o dia recebendo atendimento psicossocial e da área 

da saúde; 

✓ Criar um Programa de Apoio a Pessoas em Situação de Rua; 

✓ Apoiar e fortalecer as Coordenadorias e Conselhos através de ações de 

formação, capacitação, melhor adequação de espaço físico, disponibilização 

de recursos humanos e materiais e demais suportes. 

✓ Criar ações de estruturação física e técnica para programas de proteção 

social especial de alta complexidade, tais como, instituições de longa 
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permanência, abrigos para pessoas em situação de rua e fortalecer os 

abrigos e programas de acolhimento para crianças e adolescentes;  

✓ Reestruturar o controle social em FRANCISCO MORATO, fortalecendo os 

Conselhos de Políticas Públicas de Direitos e Setoriais;  

✓ Integrar das políticas de segurança alimentar, transferência de renda, 

inclusão produtiva com o Órgão Gestor da Assistência Social;  

✓ Fortalecer programas voltados para a inclusão social das pessoas com 

deficiência e do idoso e garantir a acessibilidade;  

✓ Fomentar estudos, projetos e programas voltados à promoção da Cultura 

Africana e Afro-brasileira;  

✓ Fortalecer programas municipais de atenção integral aos adolescentes e 

jovens na promoção e proteção à saúde, educação, preparação para o 

trabalho, entre outros;  

✓ Fomentar uma política municipal integral voltado para a Diversidade 

Sexual;  

✓ Criar e fomentar programas de combate à intolerância e às discriminações 

de raça, de gênero e de orientação sexual.  
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10. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

✓ Basear e adequar as ações ao município ao Plano Nacional de Cultura – PNC; 

✓ Adequar as ações do município ao Programa Nacional De Apoio à Cultura – 

PRONAC; 

✓ Adequar as ações do município à Política Nacional Cultura Viva; 

✓ Operacionalizar/apoiar projetos de implantação, instalação e modernização 

de equipamentos e espaços culturais permanentes, buscando promover o 

acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais; 

✓ Construção de uma cultura cidadã; 

✓ Aprofundamento da territorialização da cultura; 

✓ Fortalecimento da institucionalidade cultural; 

✓ Crescimento da economia da cultura; 

✓ Ampliação do diálogo intercultural entre nossos artistas, produtores e 

fluxos culturais; 

✓ Alargamento das transversalidades da cultura; 

✓ Objetivar e estimular a expansão de eventos capazes de atrair 

investimentos e estudos, criando oportunidades de emprego e renda no 

município; 

✓ Realizar um chamamento a produtores e empreendedores de projetos e 

eventos esportivos e culturais que venham dinamizar a economia da cidade 

e dos bairros por meio da cultura e da promoção da participação social de 

forma a contribuir para a equidade e a diversidade gerando impactos 

econômicos, fiscais e sociais.  

✓ O Programa tem como objetivo realizar uma agenda de eventos a serem 

realizados no período da gestão, a fim de emergir seus impactos 

econômicos, fiscais e sociais. Esses projetos integram um amplo calendário 

– visando criar oportunidades aos produtores para facilitar a captação de 

recursos junto a patrocinadores das áreas pública e privada; 

✓ Estimular e proporcionar a Cultura de Base Comunitária que se manifesta 

por diferentes linguagens e expressões artísticas e culturais. Estimulando o 

protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas da 

cultura, estimulando iniciativas culturais já existentes; 



24 
 

 

✓ Desenvolver e fortalecer o campo das artes e da cultura no município, com 

ênfase na inclusão social e no respeito e reconhecimento da diversidade 

cultural, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das 

manifestações culturais entre as comunidades acadêmicas; 

✓ Estabelecer programa de formação de público continuado e 

descentralizado, priorizando parceria com programas governamentais e 

grupos/artistas locais;  

✓ Implantar calendário cultural da cidade, com atividades continuadas;  

✓ Criar programas para valorização das Artes;  

✓ Feiras Livres Culturais; 

✓ Ampliar a Oficina de Dança; 

✓ Fomento e incentivo de Blocos Carnavalescos; 

✓ Disponibilizar espaços para ensaios de grupos locais;  

✓ Descentralizar as ações culturais para os bairros e áreas de risco social;  

✓ Buscar parcerias estaduais e federais para promover a profissionalização da 

área cultural;  

✓ Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como 

indispensável para a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos 

e a paz social; 

✓ Transferir recursos da Secretaria de Cultura, da área de desenvolvimento 

de ações culturais para o Fundo Municipal de Cultura, possibilitando dessa 

forma, a promoção de editais públicos de seleção de projetos que serão 

financiados diretamente com recursos desse Fundo;  

✓ Promover edital de chamamento público, para a contratação de arte 

educadores para as oficinas culturais;  

✓ Promover o cadastramento e mapeamento dos artistas, realizadores e 

espaços culturais do município, utilizando-se do SNIIC (Sistema Nacional de 

Informações e Indicadores Culturais); 

✓ Implantar Cursos, oficinas, torneios e campeonatos EaD em games e jogos 

digitais, viabilizando parceria com a ABRAGAMES; 
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✓ Discussão para a criação de uma lei de incentivo à cultura na cidade, 

visando o fomento da produção; 

✓ Elaborar o Atlas Econômico e Cultural Moratense, a fim de identificar as 

potencialidades e limites, bem como a distribuição regional e setorial da 

produção artística no município; 

✓ Apoiar e dialogar com empreendedores culturais, investidores e demais 

interessados; 

✓ Ampliar a infraestrutura cultural existente; 

✓ Reestruturar, equipar e valorizar a Biblioteca municipal como um espaço de 

profusão de conhecimentos, ciências, artes e culturas; 

✓ Adequar as Ações do município: 

✓ Ao Plano Nacional do Livro e Leitura; 

✓ À Política Nacional do Livro; 

✓ À PNLE – Política Nacional de leitura e escrita; 

✓ AO PROLER – Programa Nacional de Incentivo à Leitura; 

✓ Realizar o Seminário Anual do Livro e o Projeto Leitura para todos, com 

atividades para a acessibilidade da Biblioteca Pública Municipal. Com 

atividades diversas, com oficinas e lançamento de livros em diferentes 

formatos e recursos acessíveis; 

✓ Valorização, palestras e cursos voltados aos profissionais de bibliotecas e 

demais interessados. Parcerias com universidades e cursos de 

Biblioteconomia; 

✓ Integrar e adaptar a biblioteca pública municipal ao Edital Bibliotecas 

Digitais 

✓ Criar pontos de leitura nos bairros. 

 

 

 

 

 

 

 

http://antigo.cultura.gov.br/pnll
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ESPORTE 

 

✓ Estruturar os campos de futebol existentes; 

✓ Jogos interescolares; 

✓ Criar o Programa Esporte na escola, por meio de práticas esportivas de 

lazer visando o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adolescentes, 

como formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida;  

✓ Criação dos Jogos Escolares. - Uma pequena olimpíada com diversas 

modalidades e competições com entre as escolas municipais estaduais e 

privadas em diferentes categorias; 

✓ Fortalecer os Programas esportivos. Continuar ampliando os programas já 

existentes na cidade, atendendo um maior número de pessoas com uma 

qualidade cada vez melhor; 

✓ Ampliação dos projetos do esporte para melhor idade, incluindo atividades 

físicas para hipertensos e diabéticos; 

✓ Ampliar as modalidades existentes para o gênero feminino; 

✓ Projeto Força Jovem – Arte márcias e atletismo; 

✓ Criar incentivo aos esportes de aventura e radicais; 

✓ Criação de Liga Municipal para modalidades esportivas; 

✓ Implantar projeto de inclusão para pessoas especiais; 

✓ Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos 

específicos; 

✓ Implantar nos campos de futebol estrutura básica como banheiros e 

vestiários, além de alambrado; 

✓ Encaminhar proposta legislativa para preservar os campos de futebol como 

patrimônio esportivo e histórico da cidade, impedindo a especulação 

imobiliária; 

✓ Implantação da Rua do Lazer no centro; 

✓ Centros de convivência nos bairros – Espaços e polos de lazer em todos em 

todos os bairros do município; 

✓ Construção de Parques Lineares da Cigarra, da Estação e do Jardim Alegria; 

✓ Construção de Praças de Lazer nos bairros. 



27 
 

 

11. MOBILIDADE URBANA 

 

✓ Elaboração do Plano Municipal de Transporte e de Mobilidade Urbana;  

✓ Estudo para implementação de Bilhete Único para integração entre os 

ônibus municipais e o trem da CPTM; 

✓ Instalação de bicicletário no terminal rodoviário; 

✓ Conscientização e educação para o trânsito; 

✓ Sinalização e acessibilidade das vias públicas; 

✓ Implementação dos abrigos de ônibus e construção de baias de segurança; 

✓ Reformulação no sistema de fluxo viário; 

✓ Implantação da alça de acesso para o viaduto existente, na parte inferior, 

margeando a linha férrea; 

✓ Adequação das calçadas para travessia de pessoas portadoras de 

necessidades especiais (de acordo com a lei de acessibilidade);  

✓ Ampliação das linhas municipais e intermunicipais;. 

✓ Continuidade do Programa Asfalto Comunitário; 

✓ Programa Sinaliza Bairros - o Programa prevê uma série de ações deixando 

os pequenos centros comerciais nos bairros semelhantes à região central da 

cidade. Isso vai tornar o transito mais organizado e seguro; 

✓ Implantação e ampliação do serviço de transporte coletivo alternativo nos 

núcleos urbanos mais isolados, e de mais difícil acesso, mediante a 

utilização de micro-ônibus e vans; 

✓ Instalar coberturas nos pontos de ônibus em parceria com o comércio e a 

empresa de ônibus;  

✓ Implantar sinalização viária específica para áreas escolares e logradouros;  

✓ Regularizar, apoiar e fiscalizar o transporte escolar; 

✓ Criar ações educativas de trânsito, para crianças e adultos, pedestres e 

motoristas;  

✓ Investir na formação dos agentes de trânsito concursados;  
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12. DEMOCRATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 

✓ Gestão transparente; 

✓ Tornar o site de transparência da prefeitura municipal realmente 

transparente, com todas as informações e contratos disponíveis aos 

munícipes, além de facilitar o acesso; 

✓ Implantação da controladoria municipal; 

✓ Aumento no valor do vale-alimentação dos funcionários; 

✓ Elaborar novos Planos de Cargos e Carreira para os Servidores Municipais; 

✓ Valorização e Respeito do funcionalismo público e contribuir à adequada 

formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações 

de trabalho dos servidores, dando ênfase à consolidação do plano de 

carreira, cargos e vencimentos, bem como a realização de concurso público 

na área da saúde quando necessário adequar o quadro de funcionários; 

✓ Programa de Capacitação e Qualificação do Servidor; 

✓ Integrar as secretarias; 

✓ Criar a casa do servidor; 

✓ Realizar novos Concursos Públicos; 

✓ Monitoramento dos prédios públicos – Implantação de um sistema de 

monitoramento integrado nos prédios públicos para que de uma única 

central seja possível monitorar todos os prédios públicos afim de garantir a 

segurança foram do período de atendimento; 

✓ Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das 

políticas públicas; 

✓ Criar o conselho participativo entre áreas; 

✓ Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do 

planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente; 

✓ Aperfeiçoar a regulação e monitoramento dos serviços públicos, inclusive 

os terceirizados, de forma transparente e com a participação da população; 

✓ Dar publicidade e transparência aos contratos de serviços terceirizados;  

✓ Aperfeiçoar o sistema previdenciário buscando preservar direitos dos 

servidores e fortalecendo o FUSBEMO; 

✓ Avaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura; 
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✓ Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar repasse 

de recursos voluntários; 

✓ Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas 

educativas e preventivas, tais como: uso de drogas, mobilidade, educação 

ambiental, acessibilidade, saúde, prevenção de acidentes domésticos, 

acidentes funcionais e campanha permanente para prevenção de acidentes 

de trânsito; 

✓ Fortalecer lideranças comunitárias para compartilharem ideias e demandas 

da sua comunidade/bairro;  

✓ Realizar Fóruns e Plenárias abertas;  

✓ Incentivar a participação dos munícipes nos Conselhos Municipais.  

✓ Fortalecer projetos de inclusão digital, de forma a garantir o acesso da 

população aos benefícios das novas tecnologias; 

✓ Criar praças públicas no centro e nos bairros de acesso livre e gratuito à 

internet para todos; 

✓ Desenvolver um aplicativo de integração a todas as informações da 

prefeitura e da cidade para a população ter acesso aos serviços públicos 

municipais, além de solicitações e reclamações; 

✓ Implantar geoprocessamento no município; 

✓ Programa Prefeitura nos Bairros: Unidade Móvel deslocando-se bairro a 

bairro para dialogar com todos os munícipes. 

 


