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Juntos por Mogi ! 

 

Essas são as diretrizes do Projeto Mogiano de 

Desenvolvimento que vamos discutir com a sociedade, 

buscando a cada dia o aperfeiçoamento e a participação do 

povo mogiano, assim como de suas mais diversas instituições 

representativas ao longo da campanha eleitoral e do mandato.  

Diretrizes de um programa de governo elaborado por 

quem e para quem deseja ver a cidade crescer novamente, 

com ética, dignidade e soberania. 

Trazemos as diretrizes da mudança, da volta do 

desenvolvimento, com o objetivo de iniciarmos um debate 

amplo e a transformação do município. São ideias que 

consideramos fundamentais para fazer de nossa Mogi das 

Cruzes uma cidade cada vez mais forte, justa, unida e solidária.  

As mudanças só podem ocorrer com um tempo novo. Um 

tempo novo de esperança, trabalho e realizações. 
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É preciso deixar claro que somente com participação 

popular - de forma efetivamente democrática, desenvolvimento 

sustentável e o fortalecimento de políticas sociais, 

conseguiremos enfrentar e solucionar os problemas existentes. 

Ademais, buscamos o início de um novo ciclo na história 

política e administrativa do município, visando combater a 

corrupção e as desigualdades existentes nas mais diversas áreas 

e aspectos.  

As diretrizes apresentadas foram construídas de forma 

democrática e continuarão sendo no governo, a partir da vitória 

sociedade mogiana.  

Contamos com a efetiva participação da sociedade que, 

mesmo em plena pandemia, utilizou dos mais diversos canais de 

comunicação para contribuir com a elaboração do Projeto 

Mogiano de Desenvolvimento, apresentando ideias e propostas 

na busca de um tempo novo para Mogi das Cruzes.  

A promoção das reuniões populares virtuais com a 

comunidade, assim como a troca de mensagens via aplicativos, 

evidenciaram a necessidade e a vontade do povo de 

transformar e mudar os rumos de nossa amada Mogi das Cruzes. 

Temos razões para a esperança! 
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 O projeto que apresentamos não é o ponto de chegada, 

é tão somente o ponto de partida de um novo modo de pensar a 

cidade, com participação popular e ação, pautado no exercício 

da plena cidadania, o qual deve ser contínuo. 

Mogi pode muito mais!  Com a retomada do 

desenvolvimento, empregos e oportunidades surgirão, 

possibilitando a melhoria da qualidade de vida dos mogianos e 

das mogianas. 

As dificuldades e os problemas da cidade são vários, 

porém essa situação não será eterna. Há muito espaço para 

recuperar a dignidade e a qualidade de vida de nosso povo. 

Ressurge a esperança! 

 

Mesmo em um dos momentos mais graves da história da 

sociedade, em meio a pandemia, a esperança do povo aflora. 

 

A tarefa não é fácil, mas não nos falta coragem para 

fazer o que tem que ser feito, ou seja, colocar a casa em ordem 

e passar a priorizar a busca de uma cidade que entregue 

oportunidades a todos, contribuindo com os que trabalham e 

produz, e também, buscando a geração de empregos e a 

melhoria das condições de vida dos menos favorecidos. 

Grande parte da mudança almejada encontra sustento 

nas diretrizes trabalhistas, bem como na dedicação e no amor 

que devem ser destinados a uma educação de qualidade para 

todos. 
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Saúde, segurança, educação, cultura, esporte, 

mobilidade urbana, transporte público de qualidade, política 

habitacional e fundiária justas, sustentabilidade ambiental, assim 

como, solidariedade social, cidadania, direitos e dignidade 

humana, são temas a serem tratados e trabalhados de forma 

especial neste processo de transformação e da retomada do 

desenvolvimento que resultará no crescimento de uma cidade 

mais igualitária. 

 

Mogi das Cruzes, cidade amada, é gigante, e vencerá as 

dificuldades guiando-se pelo desenvolvimento econômico e 

social, retomando de forma efetiva o seu desenvolvimento 

pleno, trazendo novamente a felicidade para seu povo, 

apresentando-se como uma cidade verdadeiramente justa, 

solidária, unida e forte. 

 

 

 

 

Num. 16909466 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - 16/10/2020 03:01:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101603011369200000015831764
Número do documento: 20101603011369200000015831764



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. 16909466 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - 16/10/2020 03:01:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101603011369200000015831764
Número do documento: 20101603011369200000015831764



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 Reformar a estrutura da gestão na área da saúde municipal, 

garantindo a participação da população e dos trabalhadores na 

tomada de decisões, planejamento, execução e controle das 

políticas públicas implementadas com humanização; 

 

 Reassumir gradativamente, sem prejuízos contratuais e ou legais, a 

gestão das unidades do sistema municipal de saúde, com abertura 

de concursos públicos e processos de seleção para preenchimento 

de vagas; 

 

 Reorganizar e integrar todos os serviços de saúde, adotando o 

planejamento integrado previsto nas diretrizes de organização do 

SUS; 

 

 Criar ações de controle, fiscalização e auditoria sobre todo e 

qualquer contrato; 

 

 Implantar políticas de informação à população sobre ações, 

serviços e procedimentos devolvidos, dando ciência aos usuários 

para um atendimento mais eficiente;  

 

 Valorizar os trabalhadores da saúde, garantindo condições dignas 

de trabalho, remuneração e de carreira, respeitando as entidades 

representativas dos servidores da saúde com mesa permanente de 

negociação;  
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 Aperfeiçoamento e requalificação técnica constante dos 

profissionais da saúde, valorização e reconhecimento; 

 

 Implementar programas e ações criados pelos Governos Federal e 

Estadual; 

 

 Criar políticas de integração com instituições de ensino superior e 

técnico, na busca de qualidade dos serviços e desenvolvimento de 

pesquisas; 

 

 Ampliar o atendimento primário à saúde por meio do Programa 

Saúde da Família e nas Unidades Básicas de Saúde; 

 

 Reformar, ampliar e reequipar as Unidades Básicas de Saúde; 

 

 Contribuir com a ampliação, articulação e organização da rede 

de urgência e emergência na cidade, com base nos regramentos 

técnicos e apoio dos governos Federal e Estadual, garantindo 

serviço de Pronto Socorro com porta aberta e eficiência à 

população diuturnamente; 

 

 Ter como meta que os pacientes atendidos em Pronto Socorro 

municipal não permaneçam em macas, garantindo a assistência 

em leito hospitalar, quando necessária; 

 

 Exigir e promover conjuntamente com demais Órgãos a 

reestruturação do sistema de recebimento de pacientes via SAMU, 

evitando que as ambulâncias permaneçam inoperantes 

aguardando a devolução de macas e equipamentos;  
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 Informatizar integralmente o sistema municipal de saúde, 

promovendo a integração de todas as unidades, inclusive as 

administradas pelas Organizações Sociais de modo a trazer 

eficiência à referência e contra referência entre as unidades; 

 

 Reorganizar o sistema de marcação de consultas, possibilitando o 

agendamento pelo telefone e também pela internet, dando 

transparência às vagas disponíveis e agendas, garantindo 

informação e controle social da ordem de acesso; 

 

 Implantação de unidade básica de saúde 24 horas em todos os 

distritos; 

 

 Ampliar as vagas de consultas médicas nos postos de 

saúde, reduzindo o tempo de espera; 

 

 Implantar Unidades Móveis de Saúde para apoio de profissionais e 

serviços às regiões periféricas da cidade; 

 

 Implementar a ampliação do horário de atendimento das 

Unidades Básicas de Saúde; 

 

 Atendimento pediátrico e vacinação nas creches e escolas 

municipais; 

 

 Criar o Sistema Mogiano de Especialidades em Saúde 

Descentralizado, ampliando o atendimento e vagas nas mais 

diversas especialidades; 

 

 Reduzir o tempo de espera para exames, consultas e 

procedimentos especializados, incluindo as cirurgias; 
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 Realizar - em caráter emergencial - parceria com o Ministério da 

Saúde e com a Secretaria Estadual da Saúde para diminuição da 

fila de espera por consultas de especialidades médicas, a fim de 

reduzir o tempo de atendimento e o início do tratamento. 

  

 Adotar parceria com entes privados, se necessário, em caráter 

emergencial, para criação de vagas de consultas com 

especialistas, de modo a reduzir o tempo de espera do 

atendimento e do início do tratamento, complementando assim a 

prestação de ações e serviços, conforme disposto na Constituição 

Federal. 

 

 Criar o Centro de Diagnósticos Mogiano incorporando tecnologias 

e equipamentos para procedimentos terapêuticos e diagnósticos; 

 

 Ampliar o atendimento e os números de cirurgias no Hospital 

Municipal Waldemar Costa Filho, agilizando o acesso e reduzindo o 

tempo de espera; 

 

 Implementar políticas de apoio ao paciente oncológico criando 

políticas de saúde para ampliação dos serviços de atendimento e 

tratamento em parceria com os governos Estadual e Federal; 

 

 Criar políticas voltadas à ampliação do atendimento aos pacientes 

renais crônicos em tratamento de hemodiálise em parceria com os 

governos Estadual e Federal. 

 

 Conclusão das obras da Maternidade Municipal, reorganização e 

ampliação dos programas Mãe Mogiana e de aleitamento 

materno, buscando a diminuição dos índices de mortalidade 

infantil e materna; 
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 Implantar a Telemedicina como complemento na orientação de 

procedimentos e tratamentos médicos de especialidades. 

 

 Criar o sistema complementar de acompanhamento-

monitoramento à distância de pacientes idosos;  

 

 Implantar o Programa Sorriso para Todos, com implementação de 

saúde bucal e próteses em Unidades Básicas de Saúde nos Distritos 

e, por meio de Unidades Móveis, nas escolas da cidade; 

 

 Reorganizar e ampliar os programas de saúde das pessoas com 

deficiência, dando atenção especial ao acompanhamento pós 

trauma; 

 

 Criar centros de reabilitação nos distritos, de modo a integrar as 

ações nesta área, oferecendo serviços de reabilitação com equipe 

multiprofissional em parceria com os Governos Federal e Estadual; 

 

 Reformar, reorganizar e humanizar - com ajuda e participação dos 

usuários, todos os programas de saúde do município, dentre eles o 

de saúde mental; DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, planejamento 

familiar, da mulher, dentre outros; 

 

 Conclusão das obras da Maternidade Municipal, reorganização e 

ampliação dos programas Mãe Mogiana e de aleitamento 

materno, buscando a diminuição dos índices de mortalidade 

infantil e materna; 

 

 Criar o Centro de Tratamento e Acolhimento aos usuários e 

dependentes de álcool e drogas, que corresponda de forma mais 

efetiva às necessidades imediatas da população alvo, seja por 

meio de acolhimento transitório ou serviços de residência 
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terapêutica, criando assim possibilidades de reintegração dos 

pacientes; 

 

 Implantar o Serviço de Atendimento Psicossocial, nas Unidades 

Básicas de Saúde; 

 

 Ampliar o fornecimento gratuito de medicamentos nas Unidades 

Básicas de Saúde; 

 

 Criação da Farmácia Cidadã com fornecimento de 

medicamentos a preço de custo; 

 

 Ampliar e reorganizar as políticas e ações de vigilância em saúde, 

incluindo vigilância sanitária, epidemiológica e zoonoses; 

 

 Criar o Hospital Veterinário 24 horas, reestruturar as políticas de 

bem-estar animal existentes e implantar novos programas; 

 

 Criação de políticas de saúde para combate à pandemia e de 

assistência aos pacientes pós COVID. 

 

 Criar novas vagas nas creches, reformar as existentes e construir 

novas unidades, com infraestrutura para a promoção e 

desenvolvimento saudável das crianças; 

 

 Respeitar o número adequado de professores e auxiliares por 

criança nas creches; 
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 Ampliar o horário de funcionamentos de todas as creches; 

 

 Implementar o programa de orientação a pais com crianças em 

creches; 

 

 Reoorganizar e dar maior visibilidade ao sistema de 

acompanhamento e avaliação da oferta de vagas em creches; 

 

 Implementar políticas de maior fiscalização nas creches 

subvencionadas; 

 

 Ampliar progressivamente, por fases - debatendo com a 

comunidade escolar - o tempo de permanência dos estudantes 

sob os cuidados da escola, iniciando a ampliação do ensino em 

período integral nas escolas de regiões com maior vulnerabilidade 

social; 

 

 Criar no contraturno das aulas, efetivamente, atividades que 

complementem o aprendizado das mais diversas formas e nas mais 

diversas áreas do conhecimento, em parceria com os Governos 

Estadual e Federal, iniciativa privada, sistema S e terceiro setor. 

 

 Fortalecer as políticas públicas com finalidade de garantir a 

permanência do aluno na escola; 

 

 Reformular em parceria com a comunidade escolar os processos e 

parâmetros para acompanhamento e avaliação das 

aprendizagens juntamente com a comunidade escolar, de modo a 

diversificar as ações educacionais considerando a singularidade 

das regiões e características de cada unidade; 
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 Ampliar a descentralização da gestão municipal da educação, 

visando reforçar cada vez mais a gestão democrática 

compartilhada nas unidades, ampliando de forma efetiva a 

participação da comunidade escolar; 

 

 Fortalecimento dos conselhos de escola ou equivalentes como 

ferramentas de participação e exercício da cidadania nas 

unidades escolares e implantar nas subvencionadas; 

 

 Implementar a realização anual do Congresso Municipal de 

Educação, de modo a envolver envolvendo toda a comunidade 

escolar; 

 

 Implantar e construir, gradativamente, os Centros Integrados de 

Educação Mogiana, oferecendo ensino de qualidade somado a 

Cultura, Esporte, Trabalho e participação da família; 

 

 Cumprir as metas estipuladas no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, em especial as metas de 

qualidade do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB. 

 

 Construir novas escolas, com infraestrutura que respeite as fases de 

desenvolvimento da criança; 

 

 Reformar e reestruturar as unidades escolares, dando atenção 

especial para a acessibilidade em 100% dos prédios, bem como 

para a construção e cobertura de quadras poliesportivas, de modo 

que a infraestrutura respeite as fases de desenvolvimento das 

crianças; 
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 Criar políticas efetivas de proteção e segurança nas unidades de 

modo a promover ações voltadas à prevenção da violência; 

 

 Criar programa de acompanhamento e orientação de pais e 

responsáveis; 

 

 Proporcionar auxílio psicossocial a crianças e adolescentes vítimas 

de violência;  

 

 Criar laboratórios de informática, ciências, artes, bibliotecas, com 

contratação de bibliotecários, além de salas de leitura nas escolas 

que não disponham; 

 

 Modernizar os laboratórios de informática, assim como ofertar 

acesso à internet banda larga em todas as escolas e adquirir 

materiais e equipamentos de tecnologia educacional; 

 

 Ampliar e reformular os programas de desenvolvimento de 

tecnologias educacionais; 

 

 Reestruturar e ampliar as políticas de distribuição de material 

didático; 

 

 Melhorar a qualidade da merenda escolar, com alimentos 

saudáveis e em quantidade que respeite as necessidades 

nutricionais de cada fase do desenvolvimento da criança, 

mantendo fiscalização permantente; 

 

 Ampliar gradativamente a oferta de transporte escolar para os 

alunos da rede municipal de ensino; 
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 Criar os Núcleos Municipais de idiomas em todos os Distritos, com 

oferecimento de cursos presenciais e à distância;  

 

 Reformular – juntamente como a comunidade escolar – as políticas 

de Educação Inclusiva, proporcionando excelência no 

atendimento especializado de modo a garantir efetivamente a 

inclusão humanizada dos alunos;  

 

 Valorizar e qualificar - de forma permanente - os professores e 

demais servidores da área, com capacitações de qualidade que 

supram as reais necessidades, visando o contínuo aperfeiçoando 

das carreiras da educação; 

 

 Reestruturar a abertura da escola em períodos de inatividade, 

criando o Programa Escola Cidadã é Escola Aberta, com 

atividades para a comunidade escolar e do entorno; 

 

 Criar a Universidade Mogiana com oferta de cursos de graduação 

e licenciatura - presenciais e à distância – com polos 

descentralizados; 

 

 Implantar cursinhos pré-vestibular nas escolas municipais no período 

noturno;  

 

 Reformular e reestruturar a Escola do Empreendedorismo e 

Inovação, transformando-a na Escola Técnica Municipal, com 

oferecimento de cursos técnicos, profissionalizantes, de 

qualificação e requalificação profissional, de forma 

descentralizada - presenciais e à distância;  

 

 Implantação da ETEC-FATEC Brás Cubas em parceria com o Centro 

Paula Souza; 
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 Criar a Rede Municipal de Bibliotecas e a Biblioteca Virtual – com 

acervo disponível aos estudantes das escolas municipais e todos os 

cidadãos;  

 

 Intensificar ações de alfabetização de jovens e adultos, com 

erradicação do analfabetismo; 

 

 Criar a comissão de estudos para a municipalização do ensino na 

cidade; 

 

 Reformar e descentralizar a estrutura da gestão da Secretaria de 

Esportes, garantindo a participação da população e dos 

trabalhadores na tomada de decisões, planejamento, execução e 

controle das políticas públicas implementadas; 

 

 Implantar políticas públicas permitindo que todos possam participar 

de práticas esportivas permanentemente, ampliando o acesso à 

atividade física e esportiva gratuita monitorada para a população; 

 

 Ampliar as atividades esportivas nos bairros, descentralizar a gestão 

da política de esporte; 

 

 Criar o Programa de Lazer e Atividade Física, visando a prática 

esportiva descentralizada, como corridas, caminhadas, ciclismo e 

programação especial para a melhor idade; 

 

 Estimular a participação da mulher no esporte; 
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 Ampliar e reestruturar o esporte nas escolas públicas municipais, 

com aquisição de novos materiais e dotação de recursos humanos 

para a prática poliesportiva como parte da formação integral dos 

alunos; 

 

 Implantar a prática esportiva no contra turno e no período de férias 

escolares; 

  

 Construir os Centros Olímpicos nos Distritos, iniciando pelas regiões 

com maior vulnerabilidade social, alinhando o trabalho social à 

formação de atletas de alto rendimento; 

 

 Implantar a Olimpíada Estudantil Municipal - de forma periódica e 

definida no calendário da cidade; 

 

 Ampliar e reestruturar o programa de incentivo à atividade física 

para os idosos, aumentando o número de vagas; 

 

 Reestruturar e ampliar as políticas e os programas existentes, como 

NAF, Bola na Rede, Academias da Terceira Idade e Academias do 

Jovem;   

 

 Incentivar a realização de eventos esportivos no Município; 

 

 Criar o Parque de Esportes Radicais e descentralizar, nos espaços já 

existentes, a prática de Esporte de Aventura; 

 

 Reformar e reestruturar os Centros Esportivos e demais 

equipamentos de práticas esportivas, incluindo os campos de 

várzea;  
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 Apoiar todas as modalidades amadoras do Município; 

 

 Manter o incentivo para o basquete de alto rendimento do 

município e ampliar as políticas de apoio para outras modalidades, 

como futsal, futebol profissional, vôlei, dentre outras;  

 

 Criação de novos Parques nos Distritos e implantar novos espaços 

públicos de lazer, com início pelas regiões com maior 

vulnerabilidade social; 

 

 Revitalizar os espaços públicos de lazer existentes; 

 

 Implantação de brinquedotecas nos parques do Município, 

visando a de criação de espaços e alternativas lúdicas para as 

crianças, resgatando brincadeiras que fazem parte da cultura 

popular; 

 

 Reformar e descentralizar a estrutura da gestão da Secretaria de 

Cultura e Turismo, garantindo a participação democrática da 

população e dos trabalhadores na tomada de decisões, 

planejamento, execução e controle das políticas públicas 

implementadas, incentivando as manifestações culturais na 

periferia e bairros mais distantes; 

 

 Difundir, reestruturar e descentralizar o acesso à cultura; 

 

 Implantar políticas públicas de acesso cultural às pessoas com 

deficiência; 
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 Ampliar, modernizar e fortalecer os programas de incentivo à 

cultura existentes, incluindo a política de incentivo fiscal de apoio à 

cultura; 

 

 Fomentar a Política de incentivo à Crítica Cultural nas suas diversas 

modalidades; 

 

 Qualificar os agentes envolvidos na administração dos 

equipamentos culturais públicos; 

 

 Criar políticas de mapeamento e divulgação da diversidade 

cultural; 

 

 Fomentar a descentralização dos festivais de música, poesia, 

dança e teatro;  

 

 Recuperar e remodelar os equipamentos culturais; 

 

 Reduzir a inatividade e a capacidade ociosa dos equipamentos 

culturais municipais, intensificando a circulação da produção 

cultural, com ampliação dos horários e extensão do 

funcionamento para o período noturno, aos sábados, domingos e 

feriados. 

 

 Implementar a Virada Cultural Mogiana em toda a cidade; 

 

 Criar os Pontos de Cultura, os Centros Culturais e as Casas Culturais 

nos bairros; 

 

 Implantar o Projeto Espetáculo para Todos, por meio dos palcos 

itinerantes; 
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 Potencializar as ações de incentivo à leitura por meio da Rede 

Municipal de Bibliotecas e da Biblioteca Virtual; 

 

 Criar o Projeto de Leitura Itinerante, por meio dos Ônibus 

Bibliotecas; 

 

 Implantar nos parques municipais programação permanente de 

difusão cultural; 

 

 Criar o Projeto Cine na Praça; 

 

 Incentivar a criação de cineclubes, difusão e debates sobre a 

produção audiovisual; 

 

 Criar políticas descentralizadas de formação nas diversas 

linguagens artísticas por meio da Universidade Mogiana; 

 

  Implantar de forma permanente oficinas, cursos, workshops e 

ateliês itinerantes, que percorram periodicamente os espaços 

culturais nos bairros; 

 

 Reestruturar as Políticas de Memória e Preservação; 

 

 Criar Políticas de Cultura Digital, por meio de acesso livre à Internet 

nos equipamentos de cultura e demais espaços públicos – 

interligação com o Projeto Cidade Legal é Digital; 

 

 Reestruturar e fomentar as políticas públicas de preservação do 

patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, ambiental, 

natural e paisagístico de acordo com a legislação vigente; 
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 Reorganizar as políticas públicas do patrimônio histórico, com 

reestruturação do arquivo histórico da cidade e dos museus; 

 

 Reorganizar, reestruturar e ampliar os programas de música 

existentes, dentre eles Canarinhos do Itapeti e Orquestra Sinfônica 

Jovem de Mogi das Cruzes. 

 Reformar e reestruturar a gestão da Secretaria de Segurança, 

garantindo a participação da população e dos guardas 

municipais na tomada de decisões, planejamento, execução e 

controle das políticas públicas implementadas; 

 

 Criação do Plano Mogiano de Segurança e Ordem Pública; 

 

 Ampliar o sistema de videomonitoramento integrado para locais 

mais vulneráveis à criminalidade e a acidentes; 

 

 Aumentar o número de bases móveis da Guarda Municipal com 

videomonitoramento - micro-ônibus adaptados com câmeras 

telescópicas e operadores de mesa, para atuação nos bairros; 

 

 Reestruturar e ampliar as políticas de prevenção à violência; 

 

 Criar o Serviço Integrado de Gestão e Inteligência da Segurança 

Pública em parceria com Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia 

Civil, para atuação, compartilhamento e planejamento em 

conjunto das ações estratégicas e operacionais, com novas 

tecnologias, no combate ao crime; 

Num. 16909466 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - 16/10/2020 03:01:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101603011369200000015831764
Número do documento: 20101603011369200000015831764



 

 

 

 Reestruturar, modernizar, ampliar o efetivo, treinar e equipar a 

Guarda Municipal, para maior eficácia e amplitude do 

policiamento ostensivo e das ações preventivas; 

 

 Ampliar o Programa Patrulha Maria da Penha e a Patrulha Rural; 

 

 Criar o Destacamento da Ronda Ostensiva Municipal, com objetivo 

de intensificar a atuação da Guarda Municipal, proporcionar o 

patrulhamento preventivo e planejado, e ainda, proteger os 

espaços públicos, com atuação nos locais de maior incidência de 

criminalidade; 

 

 Criar o Destacamento da Guarda Municipal Ambiental, 

proporcionando o patrulhamento preventivo e planejado na 

defesa do Meio Ambiente; 

 

 Ampliar o Programa de Atividade Delegada estendendo-o para os 

bairros; 

 

 Implantar políticas públicas de enfrentamento do crack e outras 

drogas, por meio de ação intersetorial;  

 

 Reestruturar com equipamentos e tecnologia a Defesa Civil. 

 

 Criação do sistema de informações de emergências, via aplicativo, 

para os cidadãos; 
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 Criar políticas públicas para a solução e mediação de conflitos 

envolvendo questões de direitos humanos nos equipamentos 

públicos municipais; 

 

 Formar a rede intersecretariais de proteção social; 

 

 Promover cursos para a comunidade sobre CIDADANIA, DIREITOS E 

DIGNIDADE HUMANA e práticas de educação em direitos humanos 

nos diversos equipamentos públicos; 

 

 Ampliar e reformar os Centros de Referência da Assistência Social – 

CRAS; 

 

 Criar ações que ampliem o acesso de estudantes com deficiência 

de modo a incluí-los de forma plena; 

 

 Criar o Projeto Cidade 100% Acessível, colocando fim as barreiras 

arquitetônicas na cidade gradativamente; 

 

 Promover acessibilidade plena nos eventos, atividades e espaços 

de cultura, lazer e esportes para as pessoas com deficiência; 

 

 Reestruturar e ampliar o atendimento às pessoas com autismo, 

síndrome de Down e outras doenças; 

 

 Criar o selo amigo da acessibilidade; 

 

 Reestruturar as políticas para população em situação de rua 

integrando assistência, saúde e segurança; 

 

 Reestruturar e ampliar o número de albergues; 
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 Fomentar a educação em direitos humanos junto à Guarda 

Municipal, e propor parcerias com a mesma finalidade aos demais 

organismos de Segurança Pública, por meio da Universidade 

Mogiana; 

 

 Reestruturar as equipes de abordagem social;  

 

 Ampliação da assistência e atendimento de saúde - tratamentos 

relacionados ao abuso de álcool e outras drogas, para a 

população em situação de rua; 

 

 Promover a reestruturação e ampliação de políticas públicas para 

os idosos na área da saúde, esporte, lazer e cultura; 

 

 Criar programas de de combate à violência contra o idoso por 

meio de atendimento multiprofissional; 

 

 Implantar as Casas dos Vovôs garantindo atendimento de alta 

complexidade. 

 

 Criar as Creches dos Vovôs em todos os Distritos para acolher 

idosos com autonomia; 

 

 Ampliar os programas de moradia social destinados ao público 

idoso com baixa renda; 

 

 Descentralização do Procon, com implantação nos Distritos; 

 

 Reestruturar e ampliar as políticas de fiscalização e controle do 

PROCON na cidade, garantindo aplicação efetiva do Código de 

Defesa do Consumidor; 
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 Integrar todos os atores do sistema de garantia dos direitos da 

criança e dos adolescentes; 

 

 Fortalecer a atuação Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente, bem como dos Conselhos Tutelares; 

 

 Implementar novas políticas públicas que fortaleçam as famílias e 

seu bom convívio; 

 

 Contribuir com a criação e manutenção de repúblicas para 

adolescentes que completam 18 anos e precisam deixar os 

abrigos; 

 

 Apoiar a implantação do Conselho Municipal dos Direitos LGBT; 

 

 Fomentar a criação do Plano Municipal de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT; 

 

 Criar políticas públicas de modo a garantir educação de 

qualidade a população LGBT; 

 

 Descentralizar e ampliar o Programa de IST/AIDS na cidade; 

 

 Capacitar os servidores municipais no que tange às questões sobre 

orientação sexual, gênero e identidade de gênero. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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 Criar o CODEMO (Conselho de Desenvolvimento Mogiano), como 

intrumento consultivo integrante do gabinete do prefeito, com 

participação de entidades representativas e populares eleitos de 

forma direta; 

 

 Implantar frentes de trabalho emergenciais para realização de 

pequenas obras, manutenção de parques, praças, limpeza e 

revitalização dos bairros; 

 

 Refinanciar a dívida ativa das empresas (IPTU, ISS e SEMAE), em 

virtude das dificuldades e perda de renda durante a pandemia, 

assim será assegurada a continuidade o funcionamento de 

empresas, assim como a manutenção e geração de novas vagas 

de empregos; 

 

 Promover a suspensão de taxas municipais por tempo determinado 

– visando a reabertura de empresas e a geração de novas vagas 

de empregos; 

 

 Fomentar a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte da cidade nas licitações para contratação com a 

municipalidade; 

 

 Ampliar as políticas de regularização dos pequenos negócios em 

todas as áreas da cidade, contribuindo com a regularização, 

principalmente nos bairros periféricos; 
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 Criar de forma permanente mecanismos de capacitações dos 

micros e pequenos empreendedores, bem como ampliar e auxiliar 

a disponibilização de linhas de crédito em parceira com o Banco 

do Povo e Banco do Brasil; 

 

 Criar políticas de simplificação de emissão e renovação de 

licenciamentos, com a implantação de sistema totalmente digital 

na administração municipal, com a finalidade de facilitar a 

implantação de novos negócios e renovação dos existentes; 

 

 Implementar políticas públicas que fomentem novas centralidades 

empresariais nos bairros, visando a redução da distância entre o 

trabalho e o trabalhador, impulsionando as atividades econômicas 

e dando maior qualidade de vida às pessoas; 

 

 Efetivar a implantação de novas Industrias Sustentáveis no Parque 

Industrial do Taboão, com criação de infraestrutura e políticas de 

incentivos fiscais em contrapartida a geração de empregos aos 

moradores da cidade; 

 

 Estabelecer novas políticas públicas para implantar empresas de 

pequeno e médio porte no Núcleo Industrial Alcides Celestino com 

criação de incentivos fiscais em contrapartida a geração de 

empregos aos mogianos e mogianas; 

 

 Fomentar políticas públicas voltadas para a Economia Criativa e 

implantar o Núcleo de Economia Criativa Municipal, para análise 

dos dados da cidade, prestação de informação técnica e 

capacitação dos empreendedores e colaboradores, visando o 

desenvolvimento da atividade de modo planejado na cidade;  
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 Criar políticas públicas efetivas para o desenvolvimento de 

empresas tecnológicas, de cultura e de educação na cidade; 

 

 Criar parâmetros juntamente com a sociedade para a cobrança 

justa dos tributos municipais, adequando e reduzindo em especial 

o valor do IPTU; 

 

 Anistiar a cobrança de multas, taxas e tributos (municipais) para a 

regularização dos imóveis junto a municipalidade; 

 

 Implantar mecanismos de desenvolvimento e sustentação de 

atividades econômicas voltadas para a agricultura sustentável e 

turismo; 

 

 Implementar novas políticas públicas de apoio a agricultura 

familiar; 

 

 Estabelecer políticas públicas de incentivo aos produtores rurais, 

inclusive fazendo aquisição de alimentos para a merenda escolar; 

 

 Criar políticas públicas de incentivo apoio a agricultura orgânica e 

canteiros de mudas para a cidade em parceria as entidades 

representativas da categoria, bem como com os produtores rurais; 

 

 Ampliar os programas de assistência técnica; 

 

 Ampliar as atividades de conservação e melhorias das estradas 

rurais; 
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 Criar os sacolões nos distritos; 

 

 Trabalhar junto ao Governo Federal visando a implantação de 

internet e telefonia móvel na área rural; 

 

 Criar novas políticas de segurança pública - em conjunto com as 

Polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal - na área rural. 

  

 Rever a Política Municipal de Turismo; 

 

 Criar políticas públicas de modo a fomentar e agregar valor ao 

turismo na cidade tornando-a destino turístico inovador, sustentável 

e de qualidade; 

 

 Criar circuitos turísticos nos mais diversos segmentos; 

 

 Estimular a realização de eventos esportivos e culturais com 

promoção em parceria com a iniciativa privada e apoio 

necessário para sua realização, incentivando a agenda de shows 

em espaços públicos; 

 

 Estabelecer parcerias com entidades visando ampliar e melhorar os 

serviços de atendimento aos visitantes, estimulando o volume dos 

negócios e do mercado de consumo mogiano; 

 

 Fazer parcerias com o Governo Estadual a fim de fomentar o 

ecoturismo e o rural.  
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DESENVOLVIMENTO URBANO E 

SUSTENTABILIDADE

 

 Implantar o programa de Urbanização dos Bairros priorizando o 

planejamento de execução com base em indicadores de 

vulnerabilidade social, risco, carência de infraestrutura e saúde; 

 

 Fortalecer e expandir o programa de Regularização Fundiária com 

entrega de escritura definitiva em 100% (cem por cento) nas áreas 

onde haja permissivo legal, com readequação das áreas para 

melhoria das condições de vida da população, com instalação de 

equipamentos públicos, saneamento básico, asfalto, calçamento e 

iluminação pública;  

 

 Criar o Programa de Locação Social Emergencial; 

 

 Criar o Programa de Mutirão Habitacional; 

 

 Fazer novas parcerias com os Governos Federal e Estadual para 

contrução de novas unidades habitacionais, contribuindo com 

infraestrutura no pós-ocupação; 

 

 Reformular e ampliar o programa de fornecimento de plantas 

populares; 
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 Rever totalmente, em especial, a política municipal de destinação 

e tratamento de resíduos sólidos; 

 

 Reorganizar as políticas públicas municipais sobre os serviços de 

saneamento básico, lixo e drenagem das águas pluviais, com a 

participação popular; 

 

 Criar novos Núcleos de Educação Ambiental nos bairros e 

descentralizar as políticas de educação ambiental, visando 

atividades no contraturno dos alunos; 

 

 Oferecer curso de formação para catadores, auxiliar na criação 

de cooperativas e profissionalização; 

 

 Criar políticas públicas efetivas de conscientização socioambiental; 

 

 Ampliar a coleta seletiva e a reciclagem doméstica, empresarial ou 

pública; 

 

 Regulamentar políticas de logística reversa no município; 

 

 Criar novos Ecopontos; 

 

 Ampliar o programa cata tranqueira; 

 

 Implementar políticas para aumentar a distribuição de água 

tratada, com ampliação da rede e construção de novos 

reservatórios, bem como a captação e o tratamento de esgoto; 

 

 Criar mecanismos para evitar o desperdício de água nas redes do 

SEMAE; 
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 Implementar de forma efetiva políticas públicas para melhorar a 

qualidade da água dos mananciais, rios e córregos da cidade; 

 

 Realizar obras de prevenção a enchentes, com limpeza de 

corregos e construção de novos piscinões; 

 

 Criar o Programa Municipal de Arborização, com a realização de 

estudo técnico para definição das espécies a serem plantadas, 

bem como o local onde plantar; 

 

 Monitorar e cuidar das arvores existentes, acompanhando a idade, 

realizando as podas e programando as remoções antes de 

eventuais quedas – com o replantio imediato, para assim evitar 

riscos e prejuízos para a população; 

 

 Criar parques lineares quando possível, de acordo com a 

legislação hídrica ambiental; 

 

 Fornecer capacitação aos servidores da área visando incorporar 

novos modelos de análise, diagnóstico e tratamento de árvores, 

visando o auxílio à população; 

 

 Implementar hortas comunitárias em bairros, conjuntos 

habitacionais, áreas comuns de escolas públicas, área da linha de 

alta tensão e em equipamentos públicos; 

 

 Implantar os telhados verdes nos prédios públicos, bem como 

estimular a implementação nos prédios particulares; 

 

 Ampliar as parcerias público-privadas para manutenção das 

praças da cidade; 
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 Contribuir para a preservação da Serra do Itapeti;  

 

 Implantar atividades recreativas e convivência adequada nas 

praças e parques da cidade, levando em consideração a 

localização, para não criar ambientes que possam causar 

transtornos e perturbação aos moradores; 

 

 Criar o Plano Mogiano de Acompanhamento e Prevenção de 

Ações do Clima, para estabelecer políticas públicas para redução 

de gases de efeito estufa e demais medidas de adaptação de 

mudanças e intercorrências climáticas, de modo a enfrentar as 

vulnerabilidades diversas em áreas de risco e ilhas de calor; 

 

 Mapear as infraestruturas urbanas vulneráveis aos impactos 

climáticos, para realização de ações de adaptação e prevenção 

de acidentes; 

 

 Implementar políticas públicas de fiscalização e redução dos gases 

de efeito estufa emitidos pelos ônibus; 

 

 Implantação sistemas de captação e reaproveitamento da água 

de chuva, assim como de aproveitamento da energia solar ou de 

geração de energia nos prédios públicos; 

 

 Fomentar a implantação de sistemas domésticos de captação e 

reaproveitamento da água de chuva, assim como de 

aproveitamento da energia solar ou de geração de energia; 

 

 Fomentar a implantação dos transportes coletivos limpos; 

 

 Incentivar a utilização do transporte coletivo, que deve ser de 

qualidade. 
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 Estimular o uso de diversos modais e criar novos meios de 

integração entre os diversos meios de transporte; 

 

 Implantar novas ciclovias; 

 

 Exigir que os novos projetos de empreendimentos apresentem 

medidas para reduzir os impactos na circulação viária; 

 

 Incentivar a utilização do transporte coletivo, aumentando a frota 

de ônibus - com piso rebaixado, wifi e ar-condicionado; 

 

 Criar mecanismos para reduzir o tempo de deslocamento das 

viagens e aumentar a segurança viária com uma política pública 

permanente de segurança viária; 

 

 Dimuir o tempo de espera nos pontos de ônibus; 

 

 Implantar o bilhete único, o passe livre para estudantes e idosos a 

partir dos 60 anos; 

 

 Ampliar as coberturas dos pontos; 

 

 Exigir do governo do Estado o trem até Cezar de Souza; 

 

 Implementar a reestruturação do controle de tráfego na cidade, 

criando mecanismos para acabar com os congestionamentos. 
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DESENVOLVIMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

  

 Implantar a Gestão de Todos, com participação popular em todas 

as áreas da administração municipal, em especial no orçamento - 

efetivamente participativo; 

 

 Criar a Controladoria Geral do Município, com independência em 

suas atribuições; 

 

 Ampliar e reestruturar as políticas de acesso à informação, 

transparência e dados abertos da cidade; 

 

 Fazer auditoria das contas e de todos os contratos da 

administração municipal; 

 

 Criar o Código de Ética da Gestão Municipal; 

 

 Firmar convênios com redes internacionais de combate a 

corrupção, visando implementar novas tecnologias e experiências; 

 

 Acabar com os cargos comissionados e indicações imorais, 

abrindo concurso público para os cargos indispensáveis ao 

funcionamento da administração pública; 

 

 Valorizar o servidor público; 

Num. 16909466 - Pág. 36Assinado eletronicamente por: FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - 16/10/2020 03:01:13
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101603011369200000015831764
Número do documento: 20101603011369200000015831764



 

 

 

 Reestruturar os planos de carreiras dos servidores, com 

participação efetiva dos mesmos e entidades representativas; 

 

 Abrir discussão com os servidores sobre a revisão do índice da 

contribuição previdenciária, com realização de estudos sobre a 

viabilidade de diminuição do mesmo. 

 

 Simplificar e reduzir custos para o exercício das atividades, com 

diminuição do número de Secretarias, visando garantir eficiência 

da administração pública com menos gastos, fazendo 

direcionamento de recursos às áreas realmente prioritárias; 

 

 Criar mecanismos de aceleração e desburocratização, 

implantando novo modelo de gestão com base na eficiência e 

rapidez de modo a simplificar a vida dos mogianos e mogianas; 

 

 Implantar novas tecnologias na gestão com processos 100% (cem 

por cento) digitais, além da criação de portal e aplicativo que 

integrem todos os serviços públicos municiais; 

 

 Criar o Projeto Cidade Conectada ampliando e criando novas 

estruturas de comunicação na cidade. 
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