
PROGRAMA DE GOVERNO PARA RESGATAR A CREDIBILIDADE A CONFIANÇA 

E A VIDA.  

O povo de Mauá é o seu grande patrimônio, povo hospitaleiro, 

solidário e trabalhador. Vivemos um momento dramático em nossa história, 

onde somos vítimas da catástrofe que têm sido os governos municipal e 

federal, somados a pandemia do novo Coronavírus. Estamos vendo dia a dia 

atitudes de desprezo, de abandono e descaso com a administração pública e 

com a vida do povo. Antes mesmo da pandemia, já observávamos a 

crescente crise no atendimento das áreas sociais, especialmente na área da 

saúde, bem como um gravíssimo quadro de desemprego. 

Neste quadro apresentar um programa de governo para a disputa do 

pleito municipal, deve ser um ato de coragem, compromisso e respeito 

frente ao nosso povo. Coragem porque a tarefa que nos aguarda é árdua e 

requer determinação. Compromisso que deve estar baseado na missão de 

servir a população o que requer foco. Respeito que deve estar presente em 

todas as nossas relações, que requer fidelidade, zelo, cuidado, atenção e 

diálogo franco. 

Neste sentido, nosso programa de governo dá ênfase a objetivos, 

princípios e diretrizes que acreditamos ser o caminho para tirar Mauá do 

atoleiro em que se encontra, que a resgate para o bem de nosso povo, onde 

a vida, o trabalho, a saúde e a proteção social estejam acima de tudo, que 

resgate a credibilidade tanto para elevar a autoestima do mauaense, quanto 

para os que aqui se propõem a investir e empreender, bem como restaure a 

confiança de que é possível construirmos este projeto juntos. 

A - OBJETIVOS 

Com a percepção do momento atual da cidade e do sentimento 

presente na vida de nossa gente temos pela frente desafios, que se traduzem 

em objetivos. Entre eles estão:enfrentar a grave crise financeira em que se 

encontra a cidade, a urgência de enfrentar a tarefa de geração de emprego, 

trabalho e renda, a tarefa de cuidar das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, a tarefa de restaurar e revigorar a máquina pública para a 



adequada e boa prestação de serviços públicos, e a reconstrução de uma 

rota de desenvolvimento econômico para a cidade de Mauá.  

B - PRINCÍPIOS 

Para enfrentar os desafios e atingir os objetivos colocados, é preciso 

fincar nossos propósitos em princípios que sejam claros e sólidos. São eles:o 

exercício da solidariedade, da democracia, da ética, da cidadania, do 

diálogo, do acesso universal, com equidade, igualdade e critérios justos 

para a prestação de serviços públicos, da articulação e relações 

institucionais de forma republicana. 

Portanto, considerando os objetivos e princípios, apresentamos as 

diretrizes e possibilidades de torná-las realidade, apresentando desta forma 

os nossos compromissos com a sociedade mauaense.  

C - DIRETRIZES 

DIRETRIZ 1 – PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL E SOCIALMENTE EQUILIBRADO. 

 Esta diretriz expressa nossa disposição para enfrentar a 

criseeconômica, através de ações que gerem emprego, renda e ao 

mesmo tempo seja apoio ao trabalhador e trabalhadora na busca 

de saídas para superar suas dificuldades. Para tanto firmamos os 

seguintes compromissos: 

(1) Fazer com que a gestão pública seja a articuladora, indutora e 

impulsionadora do processo de Desenvolvimento Econômico e Sustentável 

da cidade, resgatando a credibilidade na relação poder público e atores que 

movem a economia (a indústria, o comércio e prestadores de serviços); 

(2) Fortalecer micros, pequenos e médios empreendedores e o 

desenvolvimento de experiências de economia solidária; 



(3) Investir na capacitação, qualificação e apoio aos trabalhadores e 

trabalhadoras, visandoa geração de emprego e renda.   

 

Principais ações e propostas para cumprir os compromissos 

- Criar Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social; onde se 

concentrem preocupações e tomada de decisõespara a Retomada da 

Economia, permanência e atração de empresas, valorização do comércio 

local, capacitação e utilização de mão obra local, agilidade nos processos de 

implantação de novos empreendimentos, fortalecimento da economia 

solidária, integração regional, entre outras. 

- Integrar-se a iniciativas regionais que visem ações, criação ou 

fortalecimento de organismos para a retomada do crescimento econômico, 

geração de emprego, renda e capacitação de trabalhadorese trabalhadoras.   

- Promover ações para facilitar oacesso a microcrédito para pequenos 

empreendimentos e empresas em processo de criação, acompanhadas de 

medidas de capacitação, assistência técnica e de incentivo ao associativismo; 

- Desenvolver parcerias com Universidades, Institutos, Sebrae e Sistema “S”, 

para suporte técnico e capacitação, direcionados a empreendimentos em 

criação, para experiências de cooperativismo e economia solidária, bem 

como para realização de diagnóstico e estudos de viabilidade econômica, 

captação de recursos, tecnologias e elaboração de plano de negócios;   

- Reestruturar a Secretaria de Trabalho e Renda, considerando os impactos 

socioeconômicos da crise atual na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, 

onde se destaca o desemprego e o aumento da economia informal e as 

experiências de economia solidária;  

- Realizar diagnóstico que evidencie o perfil dos trabalhadores da cidade, 

necessidades de mão de obra e de capacitação da mesma, bem como a 

realidade dos trabalhadores informais; 



- Criar Programa de Atendimento ao trabalhador e trabalhadora 

desempregado, desenvolvendo ações de capacitação, intermediação de mão 

de obra e apoio ao trabalhador e trabalhadora da economia informal;  

 

DIRETRIZ 2 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A SEGURANÇA SOCIAL.  

 Esta diretriz expressa nosso firme propósito de trabalhar para 

atender a população exposta à gravíssima crise social que 

vivenciamos e garantir serviços públicos sociais com respeito e 

qualidade.Para tal, firmamos três importantes compromissos: 

(1)Resgatar, reestruturar e fortalecer todas as políticas públicas sociais do 

município; 

(2) Garantir que o atendimentoà população através das políticas sociais, 

sejam eficazes e estejam orientados pela lógica da garantia dos direitos 

sociais e humanos e defesa da vida e da dignidade humana; 

(3) Investir na ação integrada das políticas públicas sociais, considerando 

planejamento e ações territorializadas; 

 

Principais ações e propostas para cumprir os compromissos 

 

- Instalar o Gabinete Integrado de Políticas Públicas Sociais, para realização 

de diagnóstico eestudos sobre a realidade social; organização, planejamento, 

efetivação de ações integradas nas áreas de maiores vulnerabilidades e riscos 

sociais, bem como desenvolvimento de parcerias com Universidades e 

Institutos;  

- Desenvolver ações integradas das políticas sociais, principalmente nas áreas 

com maior índice de vulnerabilidade; intensificando processo de busca ativa 

e enfrentamento das situações de risco social; 



Observação- as duas propostas acima serão a chave para potencializar, 

dinamizar e qualificar as ações de atendimento a população em situação de 

vulnerabilidade e situação de risco social. 

A seguir estão as propostas por cada área social: 

SAÚDE 

- O eixo orientador das ações, projetos e programas referente à Saúde será 

reforçar, fortalecer e defender o SUS. Para tanto, propomos: 

- Investir em processo de informatização tecnológica da rede de saúde, com 

propósito de instituir o Prontuário Eletrônico abrindo caminho para estudos 

que possibilitem experiências como Telemedicina e Telesaúde; 

- Desenvolver plano de capacitação gerencial, técnica e organizacional, para 

equipe de coordenadores e gestores de equipamentos, programas e serviços; 

- Implantar Plano de Capacitação Permanente dos trabalhadores e 

trabalhadoras da saúde;  

- Aprimorar procedimentos de atendimento, recepção e acolhimento aos 

pacientes, acompanhantes e familiares, com enfoque na humanização e na 

resolutividade dos serviços;  

- Implantar o programa CUIDAR DE QUEM CUIDA, visando oferecer 

atendimento às necessidades emocionais e psicológicas dos profissionais de 

saúde; 

- Realizar diagnóstico organizacional, visando promover a integração e 

reorganização de equipamentos, programas e serviços; a uniformização de 

procedimentos e protocolos e a melhoria do padrão de atendimento da 

população; 

- Resgatar e fortalecer PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 

investindo na humanização, estruturação, ampliação, fortalecimento e 

capacitação das equipes, incluindo osagentes comunitários de saúde, e dos 

(NASF) – Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 



- Investir em tecnologias (aplicativos e plataformas na internet – Saúde na 

palma da Mão), possibilitando criação de prontuário eletrônico, 

atendimento, triagem e marcação de consultas online, integração entre os 

serviços e transparência no gerenciamento das filas dos serviços 

oferecidos à população; 

- Desenvolver processo de revisão do funcionamento das UPAS, a fim de 

garantir fluxo adequado, equipes e equipamentos necessários para o 

atendimento a população. 

- Reestruturar o SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 

192, garantindo recursos humanos, técnicos e equipamentos que 

possibilitem o adequado tempo/resposta no atendimento às urgências e 

emergências. 

- Considerar como pautas prioritárias a ser tratadas no nível regional e com 

o Estado; o funcionamento e financiamento do Hospital Nardini, a relação 

com a AME no que se refere a acesso e atendimento de especialidades 

para a população de Mauá e a implantação de serviço de hemodiálise; 

- Ampliar e efetivar o atendimento as pessoas com Autismo,Síndrome de 

Down e outras doenças raras;  

 - Elaborar um plano municipal de proteção e defesa animal; considerando 

ampliação e readequação do Centro de Zoonoses, a promoção constante 

de campanhas de adoção consciente e de combate à violência animal; 

- Proporcionar condições para o Centro de Zoonoses, paraque possa 

realizar um maior número de castrações deanimais; 

- Reativar o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Animal; 

EDUCAÇÃO 

- Considerar como base para a gestão da política de educação, as metas 

contidas no Plano Municipal de Educação (PME), para a década de 2015-

2025, Lei n.º 5.097 articulado às metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 



e do Plano Estadual de Educação (PEE), visando a construção de uma política 

educacional inclusiva e democrática; bem como as deliberações das 

Conferências municipal, estadual e nacional;  

- Enfrentar a demanda de falta de vagas em creches, realizando estudo 

estatístico e social, que oriente as ações para ampliação de vagas, incluindo 

parcerias, convênios e construções de novas creches. 

- Atender a demanda, usando critérios transparentes e democráticos, na 

Educação Infantil, na EJA- Educação de Jovens e Adultos e na E.M.Cora 

Coralina (Ensino Fundamental); 

- Realizar ampla divulgação e conscientização da comunidade sobre as vagas 

semestrais da EJA – Educação de Jovens e Adultos; 

- Garantir Atendimento Educacional Especializado (de acordo com a Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva) para 

alunos e alunas com deficiência (sensorial, física, intelectual), com 

transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades e 

superdotação, que estejam na rede municipal; 

- Propiciar condições adequadas de permanência dos alunos e alunas 

propiciandoo ensino de qualidade, formação continuada dos profissionais da 

educação, atendimento humanizado, espaços físicos adequados e insumos. 

- Criar colegiado da Secretaria Municipal de Educação para implantar e 

desenvolver a política de educação do município; 

- Desenvolver ações conjuntas entre a Secretaria Municipal de Educação e os 

Conselhos Tutelares com a finalidade de proteção integral da criança e do 

adolescente; 

- Garantir que nos processos de capacitação dos profissionais da educação e 

na elaboração e desenvolvimento dos projetos políticos pedagógicos da rede 

estejam incluídos o que preconiza as leis 10639/2003 e 11645/2008 

(obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana e 

as relações étnico raciais); 



- Desenvolver ações de combate ao preconceito e convivência pacífica com 

as diferenças envolvendo alunos, familiares e comunidade. 

- Garantir o pleno funcionamento do Fórum Municipal de Educação; 

- Garantir o funcionamento e dar suporte às ações do Conselho Municipal de 

Educação;  

- Valorizar a gestão democrática nos equipamentos escolares; garantindo que 

haja elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), de forma 

participativaem cada escola, envolvendo alunos e comunidade escolar; 

- Ampliar a participação da comunidade escolar na gestão democrática dos 

equipamentos escolares. (integrando família e escola); 

- Retomar o programa Escola Aberta; 

- Garantir a formação e funcionamento do Conselho de Escola eAPMs nas 

unidades educacionais. 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

- Construir Mapa Cultural da Cidade para diagnosticar, conhecer e integrar 

atores, grupos e produtores culturais; 

- Realizar um mapeamento do perfil sociocultural dos jovens, com 

cadastramento de grupos culturais, possibilitando divulgação e apoio às 

diversas iniciativas juvenis; 

- Implantar circuito cultural com visitas aos pontos culturais, turísticos e 

históricos da cidade; 

- Criação da Virada Cultural de Mauá.  

- Procurar parcerias nos governos federal, estadual  einiciativa  privada para  

criação do Centro de Tradição doMigrante.  

- Reativação do Núcleo de História e Memória.  

- Desenvolver ações para colocar Mauá no circuito regional de cultura; 



- Desenvolver projeto que torne a Av. Portugal, espaço de convivência e 

ponto de encontro com atividades culturais, esportivas e lúdicas; 

- Investir em parceria que traga unidade do SESC para Mauá;  

- Implantar Oficinas Culturais que tratem do tema preconceito racial; 

 - Promover, fortalecer e estimular ações direcionadas a juventude, como; 

projetos que envolvam DJ’s, grafiteiros, grupos de hip-hop, utilizando-se dos 

equipamentos culturais da cidade e espaços públicos diversos; 

- Desenvolver programas que estimulem a descoberta de talentos culturais e 

esportivos; 

- Implantar Escolas de iniciação esportivas nos bairros, direcionados a 

crianças e adolescentes e que criem e fortaleçam vínculos familiares;  

- Ampliar e garantir manutenção das Academias de Ginásticas ao Ar livre; 

- Apoiar clubes de associações que desenvolvem práticas esportivas coletivas, 

como futebol amador, vôlei, basquetebol e outras; 

- Apoiar os clubes de Futebol Amador da cidade; 

- Promover ações para manutenção da Copa São Paulo de futebol júnior, na 

cidade; 

- Valorizar os atletas de rendimento que representam a cidade em 

competições nos diversos níveis e modalidades; 

- Incentivar as práticas de esportes populares e ampliar o número de vagas 

ofertadas em todos os equipamentos, com parcerias com as Universidades e 

convênios de cooperação técnicas. 

- Criar programa de incentivo a utilização de bicicletas, em parceria com 

àiniciativa privada e Governos Estadual e Federal, viabilizando ciclovias e ciclo 

rotas; 



- Desenvolver processo de reforma, manutenção e adequação dos parques 

da cidade. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- Realizar diagnóstico social para atualizar o conhecimento sobre a realidade 

e os territórios de vulnerabilidade social da cidade; 

- Garantir a efetiva realização dos serviços de proteção básica, proteção 

especial de média complexidade e proteção especial de alta complexidade.  

- Revisar e atualizar o Cadastro Único; 

- Investir no fortalecimento e estruturação dos CRAS – Centro de Referência 

de Assistência Social; 

- Construir mapa de vulnerabilidade por território dos CRAS;  

- Investir no fortalecimento e estruturação dos CREAS – (Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social);  

- Promover a divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como os recursos oferecidos pelo poder público e dos 

critérios da concessão. 

- Buscar meios de proteção social para garantir a segurança de sobrevivência; 

através de interlocução regional, estadual e federal intensificando projetos 

de transferência de renda e atendimentos emergenciais;  

- Fomentar a participação popular e fortalecer o controle social nos 

Conselhos e Conferências afetos à Assistência Social; 

- Viabilizar espaços e atividades de convivência para pessoas idosas; 

- Desenvolver estudos que efetivem ações voltadas à população de rua, 

pessoas usuárias de drogas e imigrantes e/ou refugiados, considerando 

aprendizado da língua, trabalho, renda e benefícios eventuais; 



 - Promover ações de capacitação dos Conselheiros Tutelares. 

 

PROPOSTAS DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS 

Propostas relacionadas à questão da Mulher 

- Resgatar e intensificar o programa Patrulha Maria da Penha para 

atendimento a mulher vítima de violência, com acompanhamento inter-

setorial garantindo a mulher retorno à vida cotidiana com segurança. 

- Promovera AssistênciaIntegral às Mulheres, através da estruturação de uma 

redeinter-secretarialde apoio e atendimento.  

Propostas relacionadas à Juventude 

- Realizar diagnóstico que evidencie o perfil sócio-econômico e cultural da 

Juventude de Mauá;  

- Elaborar o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude;  

- Propiciar espaços de Convivência para a Juventude;  

- Resgatar e fortalecer o Conselho Municipal de Juventude; 

- Implantação do Fórum Municipal da Juventude;  

- Criação do Portal da Juventude, com linguagem própria e que trate dos 

diversos temas relacionados à juventude, além de servir como central de 

referência para ações, campanhas, cadastros de vaga de emprego, atividades 

culturais e outras informações úteis; 

- Desenvolver estudo para implantação de cursinho pré-vestibular gratuito; 

 

Propostas relacionadas à população negra 

- Implementar e ampliar na esfera municipal os programas eações afirmativas 

dirigidas a população à negra; 



- Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da igualdade racial e étnica;  

- Assegurar a transversalidade das políticas de promoção da igualdade racial 

e superação do racismo; 

- Desenvolver plano municipal de promoção da igualdade racial. 

 

Propostas relacionadas à Comunidade LGBTQI+ 

- Cultura – abrir os equipamentos municipais de cultura à produção cultural 

da comunidade LGBTQI+ para que a mesma possa expressar com liberdade 

sua maneira de ser e sua dignidade; 

- Nome social – Considerar legítimo o uso do nome social nos serviços 

públicos de atendimento cotidiano, pois é com ele que a pessoa se identifica; 

- Elaborar Plano Municipal de Políticas Públicas para a Comunidade LGBTQI+;  

- Promover a eleição e fortalecimento do Conselho Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania LGBT (CMDHC-LGBTQI+), como pólo que formule 

propostas e ações para o seguimento; 

- Promover os direitos fundamentais a população LGBTQI+,promovendo 

articulações entre órgãos municipais e a transversalidade político- 

administrativa dos programas e projetos. 

Propostas relacionadas à Direitos Humanos 

- Fortalecer a cultura da solução dialógica, pacífica e preventiva de conflitos, 

do respeito, da tolerância, do pluralismo e dos direitos nas práticas 

educacionais; 

- Implantar nos projetos político-pedagógicos da educação municipal os 

direitos e deveres que dão suporte à dignidade da pessoa humana; 

- Assegurar a consolidação de meios institucionais para a solução e mediação 

de conflitos envolvendo questões de direitos humanos; 



- Implantar política relativa à estruturação de oferta de formação continuada, 

de cursos de capacitação e de suporte profissional ao trabalho dos 

educadores em direitos humanos. 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

- Recriar o Fórum Municipal de Segurança Alimentar, revisando objetivos da 

política de segurança alimentar e nutricional e fortalecimento da parceria e 

articulação com as entidades da sociedade civil;  

- Reestruturar e manter o Banco Municipal de Alimentos; 

- Retomar o projeto do Restaurante Popular, desenvolvendo ações para 

manter o restaurante na área central e viabilizar estudos para implantações 

em áreas vulneráveis;  

- Retomar Programa de Suplementação Alimentar; para atendimento a 

famílias em situação de insegurança alimentar; 

- Garantir o pleno desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar, 

com alimentação balanceada e de qualidade, formação de hábitos saudáveis 

de alimentação e capacitação dos profissionais envolvidos na elaboração e 

produção da merenda; 

- Intensificar o Programa de Educação Alimentar e Nutricional;  

- Retomar e intensificar projetos de Hortas Comunitárias, padaria municipal, 

campanha do pescado, oficinas culinárias, feira do agricultor e festival 

gastronômico; 

- Monitorar as feiras livres do município; elaboração das diretrizes para 

funcionamento das feiras livres, bem como o acompanhamento de suas 

implantações;   

- Investir em parceria para implantação do Programa Mesa Brasil do SENAC; 



- Promover estudos para definir possibilidade de implantação de um 

Mercadão em Mauá. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

- Realizar urgentemente diagnóstico da violência na cidade; 

- CriarObservatório de Segurança da Cidade; 

- Investir na capacitação da Guarda Civil Municipal, para atuação sem 

preconceito e com o devido respeito ao cidadão e ao cumprimento da lei; 

- Garantir a inserção da GCM no grupo de Trabalho de Segurança do 

Consórcio Intermunicipal do ABC; 

- Promover ação permanente para o desenvolvimento de programas e 

projetos de segurança, visando captação de recursos oriundos de programas 

e projetos da União, especialmente da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública;  

- Investir em projetos que cultivema cultura da paz e o combate aos 

preconceitos; 

- Desenvolver ações para ampliação do efetivo da GCM; 

- Desenvolver ações para suprir déficit de equipamentos necessários para 

atuação da GCM;   

- Retomar o projeto de Gabinete de Gestão Integrada de Segurança; 

desenvolvendo ações integradas de prevenção e de combate à violência, 

propiciando o encontro dos agentes de segurança e dos agentes de 

desenvolvimento de políticas públicas e investindo em parcerias com os 

Governos Estadual e Federal; 

- Intensificar a integração das políticas e ações integradas nos territórios mais 

vulneráveis da cidade, como instrumento de fortalecimento de laços e 

redução da violência;  



- Restabelecer o Fórum Municipal de Segurança com participação popular; 

- Fortalecer os Conselhos de Segurança; 

- Investir na Capacitação dos profissionais que atuam na proteção ao 

patrimônio público; 

- Promover Campanha de desarmamento, sensibilização e conscientização, 

para prevenir todo tipo de violência;  

- Desenvolver programa permanente de prevenção à violência nas escolas, 

incluindo ronda escolar; 

- Desenvolver programa de vídeomonitoramento nos equipamentos, vias e 

espaços públicos do município;   

- Investir na busca de parcerias para o desenvolvimento de políticas de 

prevenção ao uso de drogas nos bairros mais vulneráveis;  

- Garantir ação permanente nos centros comerciais da cidade, para a 

segurança dos comerciantes e da população; 

- Intensificar o “Programa Ilumina Mauá”- Iluminação Pública nos Bairros, 

como fundamental para garantir a Segurança;  

 

DIRETRIZ 3 – GARANTIR E PROMOVER A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO 

TERRITÓRIO 

Esta diretriz evidencia a importância de efetivar uma gestão 

democrática do território visando aspectos fundamentais da convivência e 

relações humanas como morar, trabalhar, se locomover, ter acesso a 

saneamento, usufruir de um ambiente saudável e seguro. A cidade é o nosso 

território. Para tanto nos guiaremos por três compromissos: 

(1) Garantir que o processo de legislação urbana e de planejamento 

da cidade seja direcionado para o desenvolvimento econômico e social de 

forma democrática; 



(2) Fazer gestão para que serviços públicos de limpeza, saneamento e 

mobilidade sejam prestados com qualidade e segurança; 

(3) Cuidar da infraestrutura da cidade objetivando melhorar as 

condições de habitação, de acesso a equipamentos públicos e de um meio 

ambiente saudável;   

Para facilitar a apresentação das propostas, as dividimos em quatro 

blocos: 

SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 

- Guiar-se por três metas de saneamento para o município: 1) garantir o 

abastecimento de água com regularidade e qualidade; 2) atingir 100% de 

coleta e tratamento de esgoto; 3)redução da produção de lixo na cidade, 

ampliando coleta seletiva e educação ambiental.  

- Estruturar o Plano Municipal de Saneamento Básico, com diretrizes para 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e drenagem, com 

ênfase na regulação dos serviços, estabelecimento de metas e indicadores e 

devido acompanhamento. 

- Retomada com atualização do “Projeto Sanear” como base para estudos, 

construção de diretrizes e referência para elaboração de plano de obras para 

saneamento em Mauá;  

- Atualizar metas e acompanhar o processo de tratamento de esgoto na 

cidade; 

- Retomar discussão sobre destinação da água de reuso produzida pela 

Estação de Tratamento de esgoto;  

- Revisar e implantar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

- Elaborar e implantar o Plano Municipal de Educação Ambiental; 

- Implantar Programa de Coleta Seletiva, com educação ambiental e 

treinamento para seleção; 



- Atualizar a legislação urbana e ambiental, com um novo código de posturas, 

incorporando as diretrizes dos planos de resíduos, drenagem, água e esgoto; 

- Implantar um sistema público de informações ambientais georeferenciadas, 

garantindo a transparência, com subsídios para as ações de planejamento 

que contribuam para o processo de ocupação sustentável da cidade; 

- Desenvolver processo de arborização, com incentivo ao plantio (incluindo 

árvores frutíferas), proteção e aumento de áreas verdes. 

PLANEJAMENTO E MORADIA 

- Promover revisão da legislação urbana, Plano Diretor, Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, Lei de Zoneamento e planta digital; 

- Realizar diagnóstico territorial regionalizado, considerando os dados do 

Censo do IBGE, a realizar-se, constituindo indicadores sociais como base, 

para planejamento dos equipamentos públicos a ser implantados;  

- Promover processo de revitalização da área central da cidade e dos 

principais eixos comerciais dos bairros; 

- Estimular a implantação de empreendimentos empresariais no município,  

- Fortalecer os programas habitacionais de interesse social com parcerias 

entre o terceiro setor, iniciativa privada e o poder público municipal, estadual 

e federal; 

- Desenvolver projeto de regularização fundiária, para resolver 

irregularidades e cessão de matrícula da moradia, considerando legislação 

aprovada em 2017 do estatuto das cidades;  

- Desenvolver processo de Urbanização Sustentável, definindo áreas de 

empreendimentos industriais, comerciais e habitacionais, incentivando o uso 

de energia renovável;  



- Estruturar o Programa Casa Legal, para orientar as famílias de baixa renda 

na construção, reforma e regularização de suas moradias na elaboração de 

projetos e assessoria técnicos gratuitos; 

- Estruturar plano de desenvolvimento das Áreas de Proteção aos 

Mananciais; 

- Promover processo de valorização do patrimônio histórico e cultural da 

cidade, com tombamento de prédios públicos. 

INFRAESTRUTURA E ZELADORIA 

 - Revitalizar e adequar a malha viária da cidade, considerando estudos para 

implantação de novas vias; 

- Promover recuperação de vias públicas, com aplicação de novas técnicas 

para operação tapa buraco e definições de ações para as vias sem 

asfaltamento; 

- Implementar plano municipal de drenagem, considerando dragagem e 

limpeza dos rios, limpeza dos piscinões, limpeza e desentupimento de bocas 

de lobo e bueiros; 

- Desenvolver processo de revitalização da iluminação pública com trocas de 

lâmpadas, utilizando-se de tecnologias inovadoras; 

- Implementar plano de manutenção de prédios, equipamentos e áreas 

públicas;  

- Desenvolver programa de limpeza pública, com implantação de lixeiras, 

operação cata bagulho e ações que envolvam a participação popular e 

educação ambiental; 

- Desenvolver processo de manutenção de parques, praças e entradas da 

cidade, bem como processo de poda de árvores. 

 

 



TRÂNSITO E TRANSPORTE 

- Retomar o plano de mobilidade urbana, aprovado em lei, promovendo 

adequações necessárias, tornando-o eixo para construção de projetos para 

busca e efetivação de parcerias; 

- Promover investimentos e ações em engenharia de trânsito, objetivando 

garantir trânsito com fluidez, segurança e redução de acidentes; 

- Criar Programa de Modernização da Sinalização Semafórica, com instalação 

de semáforos inteligentes; 

- Desenvolver projeto de educação para o trânsito, baseado no Código 

nacional de Trânsito; 

- Promover a capacitação e supervisão dos agentes de trânsito do município 

com foco em garantir fluidez do trânsito e trabalho educativo a condutores e 

pedestres;   

- Fortalecer órgão de gestão, organização e fiscalização do transporte; 

- Promover revisão no sistema de operação do transporte da cidade, 

considerando formatação das linhas, função do terminal central e terminais 

em bairros, bem como definição das principais ações para aprimorar a 

operação; 

- Desenvolver processo de gestão e fiscalização da operação de transporte 

garantindo prestação de serviço com qualidade, segurança, conforto e 

cumprimento de tabela de horários, bem como reforço de frota em horários 

de pico;  

- Incluir no processo de fiscalização apresentação e efetivação de plano de 

capacitação e treinamento permanente dos profissionais que atuam na 

operação do sistema de transporte;  

- Desenvolver processo que garanta aplicação de tarifa com transparência, 

considerando confecção, acompanhamento e monitoramento de planilhas; 



- Retomar processo de integração ônibus/trem, cujo convênio foi 

interrompido; 

- Implantar integração temporal no sistema de transporte do município;    

- Desenvolver ações para atendimento a pessoas com deficiência que fazem 

uso de cadeiras a partir de mapeamento que expresse a demanda; 

- Elaborar o Plano Ciclo Viário de Mauá para aprimorar e ampliar ciclovias e 

ciclo faixas na cidade; 

- Garantir fiscalização referente à legislação de acessibilidade relativa ao 

transporte público e a mobilidade urbana.  

- Viabilizar alternativas para garantir fluidez de trânsito nas principais 

Avenidas da cidade, tais como: Barão de Mauá, Castelo Branco, Capitão João, 

LazarSegal e outras;  

- Promover estudos para implantar ações que reduza congestionamentos em 

horário de pico, tais como criação e utilização e rotas alternativas; 

- Desenvolver projeto para busca de parceria para construção de um novo 

terminal metropolitano na área central. 

 

DIRETRIZ 4 – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE UMA GESTÃO ÉTICA, 

DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 

Esta diretriz expressa importância de que a máquina pública funcione e 

esteja a serviço do cidadão, bem como a sua gestão.  Seu funcionamento 

deve ser ético, democrático, eficiente e acessível a todos. Para desenvolver 

esta diretriz assumimos os seguintes compromissos; 

Gerir de forma transparente e planejada os recursos financeiros, 

tecnológicos e humanos; 

Propiciar o acesso de forma democrática o processo de 

funcionamento da máquina pública em seus diversos níveis; 



Difundir o processo de gestão de planos, metas, programas e 

projetos, considerando o controle social; 

Considerando estes compromissos apresentamos as propostas a seguir: 

- Realizar diagnóstico orçamentário e financeiro da administração, que 

identifique a real situação financeira e oriente o planejamento da gestão;  

- Desenvolver planejamento baseado na realidade financeira, em metas e 

resultados, que expressem e estejam expressos no PPA, LDO e LOA. 

- Realizar diagnóstico administrativo, revisando missão e funcionalidade de 

cada Secretaria, confrontando com a realidade econômica e social e a 

realidade financeira do município; 

- Revisar a estrutura física utilizada para serviços públicos, readequando 

utilização de espaços e reduzindo o número de prédios públicos alugados; 

- Implantar sala de situação e gestão de projetos para análise, avaliação, 

monitoramento dos programas e projetos estruturantes, para orientar 

tomada de posição e definição de rumos que garantam agilidade na execução 

e evite desperdícios; 

- Promover investimento tecnológico para atualização de processos de 

informatização, revisão de procedimentos administrativos, digitalização de 

processos administrativos e redução da burocracia; 

- Trabalhar processo de regionalização da cidade, com criação de indicadores 

sociais, presença de serviços públicos e de políticas públicas, com vistas à 

justiça social com distribuição de recursos. 

- Desenvolver processo de gestão de processos e projetos que garanta 

monitoramento e avaliação permanente de execução financeira, 

considerando controle de gastos, gastos de forma inteligente, execução de 

contratos e checagem de procedimentos; 

- Promover revisão de contratos estruturantes; 



- Desburocratizar as emissões de certidões e alvarás; 

- Promover revisão no Portal da Transparência, nos procedimentos para 

acesso e eficácia da LAI – Lei de Acesso a Informação e no funcionamento do 

programa 156, investindo em criação de aplicativos para ampliar as 

possibilidades de acesso;  

- Criar o programa Orçamento Participativo digital; 

- Dinamizar Audiências públicas com acesso digital; 

- Potencializar e modernizar a Ouvidoria Municipal;  

- Desenvolver política de recursos humanos e de valorização do 

funcionalismo, bem como promover processo de formação, capacitação e 

treinamento através de parcerias com Universidades; 

- Democratizar as relações de trabalho, garantindo funcionamento de mesas 

de diálogo e negociação entre administração e funcionalismo. 

 

DIRETRIZ 5 – ESTIMULAR E VALORIZAR O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E 

FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 

Esta diretriz expressa nossa convicção de que é de suma importância a 

participação popular no diálogo público e controle social, referentes a 

evolução da gestão, a evolução da construção da cidade, da prestação de 

serviços públicos e evolução das políticas públicas. Desta forma para efetivar 

esta diretriz apresentamos os compromissos que se seguem: 

 Propiciar a abertura da gestão pública para o diálogo permanente 

com a população; 

Criar e fortalecer instrumentos e canais de participação popular e 

controle social; 

Promover as condições para que a sociedade possa acompanhar 

debater, e fiscalizar o desenvolvimento da gestão e a construção da cidade.    



Propostas para viabilizar estes compromissos: 

- Retomar o projeto do Orçamento Participativo; 

- Debater com a sociedade o PPA- Plano Plurianual; 

- Implantar o Conselho da Cidade; 

- Aprimorar as audiências públicas governamentais, incentivando a 

participação popular; 

- Revisar, adequar e aprimorar o programa 156; 

- Revigorar a Ouvidoria Municipal; 

- Garantir o efetivo cumprimento e aplicação da LAI – Lei de Acesso à 

Informação; 

- Desenvolver processo que amplie e democratize o acesso à Internet; 

- Revigorar, fortalecer e garantir o pleno funcionamento de todos os 

Conselhos Municipais de políticas públicas; 

- Garantir a realização plena de todas as Conferências Municipais de Políticas 

Públicas; 

Observação referente às propostas acima - Para implementação das 

propostas, considerar a aplicação de tecnologias digitais, como instrumentos 

importantes para dinamizar a participação popular, bem como que as 

experiências a serem desenvolvidas tenham como base a evolução do 

processo de construção da cidade, o funcionamento da máquina pública, a 

aplicação dos recursos públicos, a evolução de projetos, programas e 

aplicação de políticas públicas. 

 


