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INTRODUÇÃO: 

 

 

 

  Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Jorge 
Romanos Junior e da coligação “SUZANO PODE MAIS”, compostas pelos partidos 
DEM, PSD, MDB, PV e PRTB, para a administração municipal no período 2021-2024, 
sendo que o conteúdo programático das propostas foi desenvolvido com base em 
diálogos com os cidadãos suzanenses e um estudo cauteloso das principais 
necessidades aclamadas pela população, somada à experiência do candidato ao 
longo de sua trajetória de vida, como empresário, servidor público e participação 
ativa na política da região por mais de 20 (vinte) anos. 

  O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 
comprometida com a população de Suzano, tratando-se de uma proposta de política 
pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento econômico e social. Neste 
sentido, contempla em todos os setores idéias inovadoras que têm como eixo central 
a modernização institucional, a busca de parcerias com instituições públicas e 
privadas, a descentralização de diversos serviços públicos, a redução das despesas da 
máquina administrativa, a adoção de ações que visem atrair investimentos para a 
Cidade, entre outros.  

  Neste período, o candidato, implementará um novo modelo de gestão 
na administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em 
serviços críticos para a população, com resultados altamente positivos nas diversas 
áreas de atuação do governo.  

  No momento atual, observamos que um dos maiores anseios da 
comunidade está voltado para o setor da saúde, tanto no que diz respeito à estrutura 
de atendimento ao cidadão, como também a preocupação com o surgimento de 
novas epidemias. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no 
município e implantar outros, que, juntos, garantam à população uma assistência 
digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano. 

  Entretanto, há que se considerar que hoje o país atravessa uma das 
maiores crises econômicas de sua história, e com Suzano não tem sido diferente, o 
que exige do gestor público a adoção de estratégias capazes de garantir aos 
munícipes o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à 
geração de emprego e renda, a exemplo do estímulo à implantação de 
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empreendimentos industriais no município e centros de distribuição, também 
passam a ser uma prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e 
formação empreendedora de jovens e adultos como intuito de criar um ambiente de 
empregabilidade e oportunidades. 

  Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará 
atrelada a valores como trabalho, transparência, responsabilidade, 
comprometimento, criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses são os 
princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória política. 
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a 
legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão ao princípio da 
sustentabilidade econômica e socioambiental. 

  Cabe ressaltar que este Programa trata-se de uma diretriz das principais 
ações a serem implementadas, estando aberto a outras contribuições que possam vir 
a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão, sempre pautada na 
participação da comunidade suzanense.  

  Aliás, administrar em parceria com a comunidade é a proposta 
fundamental do nosso Plano de Governo, pois nossa população conhece mais do que 
ninguém as necessidades do município, especificamente do seu bairro ou da sua 
localidade onde vivem. 

  O modelo de gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de 
planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre 
uma forte disciplina de execução, também possibilitará a coleta e análise de 
informações preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade no médio e 
longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível 
com a sua importância para a região do alto Tietê e no Estado, como ocorreu no 
passado. 

  Sendo assim, as propostas apresentadas no nosso Plano de Governo 
serão de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, visando 
assegurar-lhes a igualdade de oportunidades e de direitos, tendo a redução da 
pobreza como um desafio de todos e condição fundamental para a promoção do 
desenvolvimento humano, econômico e social.  
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Principais metas de nosso governo:  

 

 Implantar o projeto "Cidade 4.0.", visando utilizar a tecnologia, com soluções 
inovadoras para a integração entre o setor público, serviços públicos e a população 
com ênfase em agendamentos e consultas na saúde, cadastro e matrícula nas escolas 
e creches municipais, aulas online bem como solicitaçõesde serviços diversos de 
manutenção e um canal direto com a polícia;   

 

 Melhorar, ampliar, descentralizar e despolitizar o atendimento na área de saúde; 

 

 Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja capaz de 
gerar emprego e renda de modo sustentável trazendo a alça do rodoanel para região 
do bairro Casa Branca e Sete Cruzes; 

 

 Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento pleno e dignidade 
aos alunos, 

 

 Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a 
população como reforço do convênio com a Policia Militar. 
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SAÚDE: 

- Garantir e aperfeiçoar o atendimento médico hospitalar ao cidadão suzanense;  

- Criar um sistema de atendimento médico nos polos norte, centro e sul garantindo o 
acesso à saúde a todos;  

- Implementar mecanismos eficientes de gestão de atendimento para diminuição do 
tempo no agendamento de consultas, realização de exames e fornecimento de 
medicamentos; 

- Normalizar a distribuição de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde e 
controlá-los a partir de sistema informatizado;  

- Criar mecanismos para a integração de todo o Sistema Público de Saúde;  

- Implementar um grupo de trabalho junto à Santa Casa, a fim de implementar, 
garantir e aprimorar o seu funcionamento no atendimento à população suzanense;  

- Incentivar a implantação de hospitais particulares na cidade;  

- Readequar as instalações e equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, a fim de 
proporcionar aos profissionais da saúde, melhores condições de trabalho;  

- Estabelecer parcerias com a iniciativa privada, visando a realização de exames 
diagnósticos, laboratoriais e de imagens;  

- Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos 
agentes comunitários. Prioridade para atenção básica e preventiva 

- Aumentar o atendimento de odontologia nas UBSs e nos Centros de Especialidades;  

- Implantar programa de castração e vacinação dos animais de rua em parceria com 
clínicas veterinárias;  

- Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 
crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.  

- Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família de álcool e de 
outras drogas; 

- Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, 
estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas e clubes de serviços, objetivando a 
prevenção ao uso de drogas.  
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- Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 
dependentes de drogas 

- Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 
voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e 
gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos 

- Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação 
com a sociedade civil, fortalecendo os conselhos locais. 
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EDUCAÇÃO:  

- Incentivaras parcerias público-privadas para ampliação de vagas nas creches na rede 
municipal, considerando o grande número de crianças ainda não atendidas;  

- Combater a erradicação do analfabetismo no município e estimular a educação de 
jovens e adultos, como também implantar a educação técnica e profissional;  

- Implantar, gradativamente, uma rede de ensino integral, desenvolvida em 
espaço/ambiente propícios a este projeto. E, no contra turno, propiciar os centros 
integrados de educação: cultura, esporte e ciência; 
 
- Oportunizar e acompanhar a rede para um ensino igualitário a todos;  

- Implementar e ampliar laboratórios de informática como ferramenta de pesquisa e 
inserir o indivíduo na era digital (educação digital ao alcance de todos);  

- Criar centros de idiomas;  

- Incentivar a instalação de polos educacionais, bem como instituições de ensino 
superior público e privado na cidade, incentivando futuras parcerias; 

- Promover o desenvolvimento de programas, projetos com atividades lúdico 
educacionais, adequando espaços nas escolas municipais destinados às comunidades 
aos finais de semana;  

- Implantar programas de apoio pedagógico para alunos com dificuldades de 
aprendizagem, com profissionais especializados da Secretaria da Saúde;  

- Assegurar e promover o acesso à educação especializada aos alunos com 
deficiência, investindo na capacitação dos profissionais da educação, além de 
adequação das instalações físicas e materiais pedagógicos especializados;   
 
- Reorganizar, reestruturar e modernizar a APAE;  

- Implementar cursos de aperfeiçoamento profissional continuado aos profissionais 
da educação, objetivando a melhoria da prática pedagógica;  

- Objetivando a valorização dos profissionais da educação, buscando oferecer 
melhores condições de trabalho e revisão nos planos de carreira;  

- Em parceria o com a Secretaria de Esportes e Lazer, incentivar a prática de 
esportesnas suas mais diversas modalidades, 

- Reestruturar a biblioteca municipal e implantar um sistema digital e informatizado. 
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SEGURANÇA:  

 

- Estabelecer parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a fim de 
proporcionar uma atuação diferenciada, tanto com relação à polícia civil (polícia 
judiciária), como com relação à polícia militar (policiamento preventivo e ostensivo), 
no sentido promover medidas de combate à criminalidade no município;  

- Implantar portais de segurança nas principais entradas da cidade, com a instalação 
de câmeras de monitoramento para captação de imagens com nitidez;  

- Criar programa com a finalidade de prevenir e combater a pichação e vandalismo 
em todo o município;  

- Promover medidas de implantação efetiva e manutenção da iluminação pública em 
diversos pontos da cidade, visando garantindo maior segurança à população;  

- Efetivar, em convênio com o governo estadual, o plano de Atividade Delegada;  

- Aparelhar a guarda municipal, naquilo que rege o estatuto respectivo, bem como 
efetuar convênios com a Secretaria de Segurança Pública afim de que os servidores 
possam participar de cursos de treinamentos junto à academia da polícia civil;  

- Incrementar, junto à polícia militar, as rondas escolares, inibindo a atuação dos 
possíveis delinquentes no tráfico de drogas, vandalismo, dentre outros fatores 
negativos no entorno dos estabelecimentos escolares;  

- Promover em conjunto com outras Secretarias Municipais, programas de prevenção 
ao uso de drogas;  

- Incrementar a atuação da Delegacia da Mulher, bem como a Patrulha Maria da 
Penha;  

  



10 
 

 

CIDADE DIGITAL (4.0): 

 

- Fortalecer a cidadania digital por meio da implantação de uma rede pública com 
investimentos em tecnologias da informação e comunicação para transmissão de 
conteúdos educacionais, culturais e informativos, contribuindo para ampliar e 
fortalecer a cidadania digital; 

- Implantar medidas para que as unidades escolares se conectem a uma rede 
tecnológica municipal, de modo a prover o acesso à internet sem fio aos alunos; 

- Os prédios públicos municipais e equipamentos urbanos, como terminais de ônibus, 
unidades de atendimento à saúde, deverão dispor de rede wi-fi para acesso à 
internet; 

- Viabilizar os mais diversos serviços públicos via internet e ainda através de 
ferramentas digitais (aplicativos, totens, entre outros); 

- Criar um portal para facilitar a interação da cidadania digital com os dados públicos 
municipais; 

- Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 
disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 
construção de comunidades de colaboração em torno de questões de interesse 
público. 
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ESPORTE E LAZER:  

- Priorizar a prática de esportes e resgatar o título de referência esportiva;  

- Apoiar e incentivar os atletas da cidade, valorizando o esporte amador e de base e 
buscar parcerias e patrocínios da iniciativa privada;  

- Criar torneios interescolares, intermunicipais e interestaduais em parceria com as 
secretarias de Educação, Cultura e Saúde;  

- Apoiar todos os esportes nas mais diversas modalidades partindo dos individuais 
aos de times;  

- Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e academias ao ar 
livre, em parceria com as faculdades de educação física; 

- Incentivar o esporte PCD, aumentando os recursos e trazendo modalidades para a 
cidade;  

- Retomar o programa “Esportes e Lazer”, como forma de estimular a população na 
participação nas atividades esportivas;  

- Otimizar o uso do complexo turístico e esportivo Max Feffer em todos as 
modalidades esportivas, como também em eventos culturais;  

- Manter, reformar, estruturar e monitorar a praças, parques, quadras poliesportivas, 
campos de futebol e espaços destinados ao esporte e lazer;  

- Tornar a Arena Multiuso autossustentável;  

- Criar um centro de apoio às instituições esportivas no que se refere à gestão 
técnica, financeira e jurídica;  

- Apoiar e garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Desportos – CMD;  

- Desenvolver as escolinhas de diversas modalidades esportivas, tanto de esportes 
coletivos, como de esportes individuais 

- Aumentar a segurança interna e no entorno do Parque Max Feffer, garantindo a 
frequência tranquila da população;  

- Reformar os Complexos Esportivos da cidade e otimizar a utilização de suas 
instalações;  

- Fomentar a prática de esportes da “melhor idade” e incentivar a participação dos 
idosos;  
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CULTURA:  

 

- Incentivar o acesso e propor apoio à cultura através de mostras culturais, teatro, 
dança, música, festivais, exposições, intervenções e concursos em várias 
modalidades;  

- Reabrir e propor “Escolas de Cultura” com cursos permanentes de música, dança, 
pintura, teatro, canto, desenho;  

- Implantar um projeto cultural na cidade, partindo da pesquisa dos vários artistas em 
potencial e garantindo o acesso e incentivo à profissionalização;  

- Investir em Centros Culturais e Teatrais, bem como espaços públicos abertos para 
manifestações artísticas;  

- Incentivar a preservação dos patrimônios materiais e imateriais de nossa cidade;  

- Criar novos espaços de cultura, preservar e equipar os já existentes;  

- Estabelecer um intercâmbio cultural na região do Alto Tietê, Estado e União;  

- Desenvolver consciência cultural tendo como objetivo prevenir o vandalismo nos 
patrimônios públicos;  
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POLÍTICAS SOCIAIS:  

- Priorizar a melhoria dos serviços sociais em conjunto com os CRASs (Centro de 
Referência de Assistência Social) e CREASs (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social) e de toda a rede de entidades sociais;  

- Implantar casas de acolhida, junto à ONGs ou em parceria com entidades privadas e 
criar programas promovendo a integração social e conquista da autonomia;  

- Criar centros apropriados e seguros de convivência para os idosos, destinados a 
reuniões, prática de esportes e lazer, buscando a participação dos mesmos em 
programas promotores da longevidade;  

- Garantir os direitos dos idosos, gestantes e portadores de deficiência ao 
atendimento preferencial e de qualidade;  

- Garantir e apoiar as ações do Conselho tutelar quanto à estrutura física, humana e 
instrumental, possibilitando a descentralização de suas atividades nos bairros;  

- Criar o programa “Assistência Social mais próxima de você”, realizando mutirões de 
cadastramento nos bairros distantes, facilitando a inclusão da população nos 
Programas Sociais dos Governos Federal e Estadual;  

- Implementar o Programa Suzano Sem Miséria, para diminuir índices de pobreza 
extrema, em parceria com os Governos Federal e Estadual;  

- Criar o PAS (Programa de Alimentação Saudável) que será oferecido às famílias em 
situação de vulnerabilidade social, através dosprogramas federais e estaduais 
existentes, com a aquisição de alimentos valorizando os produtores rurais da cidade 
de Suzano;  

- Retomar o programa “Dia do Lazer” nos bairros visando a integração das famílias e 
de toda a comunidade; 

- Oferecer atividades dirigidas junto com as Secretarias de Educação e Cultura e de 
Esporte, no contra turno escolar;  

- Implantar centros de convivência para a inclusão social das pessoas com deficiência;  

- Implantar programas de “residência inclusiva” e “casa de acolhida”, para as pessoas 
com deficiência e semi-dependentes; 

- Incrementar ações do FUSS (Fundo Social de Solidariedade), bailes e eventos de 
lazer para a população da melhor idade, descentralizando para os bairros mais 
distantes. 
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PLANEJAMENTO URBANO: 

 

- Promover uma maior integração entre os modais de transporte e a região 
metropolitana. 

- Desenvolver um plano viário, com o objetivo de organizar, facilitar o acesso, a 
circulação e vazão do trânsito da cidade;  

- Promover medidas para implementar a interligaçãodos eixos de acesso à Suzano, 
revitalizando, reconstruindo, modernizando, sinalizando, fiscalizando, zelando e 
facilitando o trânsito de todos que aqui vivem, trabalham, passeiam ou simplesmente 
transitam pelo município;  

- Realizar esforços junto ao Governo do Estado, para a implantação da alça do 
Rodoanel na Estrada dos Fernandes; 

- Priorizar a manutenção viária de forma geral, constante e com qualidade, em todas 
as vias que circundam o município, sejam de principais acessos, de circulação, 
adjacentes ou entorno;  

- Ampliar a malha asfáltica da cidade; 

- Redefinir os espaços destinados a vagas de estacionamento no centro da cidade e 
modernizar o sistema de Zona Azul;  

- Implantar a carteira definitiva para idosos e deficientes e garantir a acessibilidade 
de acordo com a Lei Federal 10.741 de 1º de Outubro de 2003;  

- Readequar, melhorar e expandir o itinerário do transporte público coletivo, de 
acordo com as necessidades dos bairros e do município, a fim de facilitar o acesso a 
todos;  

- Reavaliar, redimensionar e regularizar a efetivação do transporte complementar;  

- Replanejar, modernizar e substituir os abrigos de ônibus;  

- Construir, ampliar e modernizar os terminais de transportes urbanos;  

- Construir uma Rodoviária intermunicipal;  

- Criar redes adequadas e apropriadas de ciclovias;  

- Promover junto a secretaria de educação aulas de trânsito nas escolas de Suzano; 
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- Implantar zeladorias descentralizadas no Município, de forma a ampliar a oferta dos 
serviços de manutenção e conservação em diversas regiões, 

- Mapear os espaços públicos e definições de seus usos; 

- Reconstruir o Cemitério do Raffo, juntamente um velório Municipal para 
atendimento àquela região, 

- Viabilizar a implantação de um velório e cemitério na região norte do Município. 
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MEIO AMBIENTE:  

 

- Implantar Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que tem como objetivo o 
gerenciamento integrado para separação, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos no Alto Tietê;  

- Promover e agilizar a recuperação da mata ciliar ao redor dos rios e córregos, bem 
como implementar o plano diretor de arborização urbana e cuidados de áreas 
naturais especiais e espaços verdes;  

- Criar uma cartilha de educação ambiental, bem como promover palestras e cursos 
objetivando o desenvolvimento do programa municipal de coleta seletiva de lixo;  

- Efetivar o Programa Municipal de Coleta Seletiva, fortalecer e aprimorar as 
cooperativas de aproveitamento do lixo reciclável da cidade;  

- Instalar, divulgar e viabilizar os Eco-pontos;  

- Implantar a educação ambiental em parceria com a secretaria de Educação e 
Cultura do Município;  

- Incentivar o desenvolvimento de atividades de inovações tecnológicas e uso de 
energias alternativas sustentáveis, assim como a utilização de sistemas construtivos e 
intervenções urbanísticas com uso de tecnologias sustentáveis;  

- Garantir, junto com o Governo doEstado, a execução das ações e obras de mitigação 
e compensação socioambiental relacionadas com a implantação do Rodoanel trecho 
Norte;  

- Fortalecer as ações do conselho Municipal do Meio Ambiente de Suzano. 
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HABITAÇÃO:  

 

- Promover gestão e parcerias junto aos Governos Federal e Estadual, para programas 
de revitalização e urbanização de áreas ocupadas e construção de novas moradias 
para a população de baixa renda;  

- Incentivar o Conselho Municipal de Habitação de Suzano nas suas ações;  

- Implementar o plano municipal de regularização fundiária e suporte às áreas de 
risco;  

- Reformular o plano diretor de habitação de Suzano;  

- Buscar a desafetação de áreas públicas existentes e destiná-las para a construção de 
moradias de interesse social;  
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

 

- Reorganizar e recondicionar a malha viária e as estradas vicinais facilitando o acesso 
ao transporte e possibilitar a entrada e saída de bens e serviços no município;  

- Promover a reimplantação do SEBRAE;  

- Propor diante de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável as 
diretrizes e políticas públicas de curto, médio e longo prazo, garantindo a 
participação dos setores representativos do município;  

- Promover medidas que visem atrair novas empresas e indústrias, além de incentivar 
as já existentes na cidade;  

- Estimular o crescimento industrial e comercial, visando maiores oportunidades de 
trabalho e intermediando a oferta e a procura de mão de obra;  

- Estimular programas de apoio aos micros e pequenos empreendedores, bem como 
à capacitação e formalização dos pequenos comerciantes individuais;  

- Retomar as melhorias dos polos empresariais, como também promover medidas 
para viabilizar a construção de novos polos;  

- Revisar junto ao Governo do Estado, as legislações de uso do solo;  

- Manter, estimular e incrementar o “Programa Jovem Aprendiz”, em parceria com as 
escolas técnicas industriais, a fim de favorecer o desenvolvimento profissional dos 
jovens suzanenses;  

- Promover cursos e incentivar as cooperativas artesanais;  

- Criar a feira do artesão e a feira do desenvolvimento econômico na cidade;  
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AGRICULTURA:  

 

- Instalar um polo de comercialização agrícola;  

- Ampliar e cuidar das vias de escoamento de produtos agrícolas e mercadorias;  

- Implantar a Patrulha Rural;  

- Propiciar um canal aberto de comunicação entre os diversos setores da agricultura e 
a Prefeitura Municipal;  

- Promover convênio com o Sistema de Assistência Técnica e Difusão de Tecnologia 
Agropecuária para os produtores rurais de Suzano;  

- Promover medidas junto ao Governo do Estado para a finalização da alça do 
Rodoanel junto à Estrada dos Fernandes, como forma de potencializar o setor 
agropecuário na região; 

- Incentivar e facilitar aos produtores rurais o alcance de benefícios financeiros junto 
aos órgãos específicos;  

- Estimular a agricultura orgânica e incentivar a continuidade e expansão de feiras 
segmentadas;  

- Criar selo de qualidade para produtos agrícolas;  

- Favorecer a formulação e controle das políticas públicas e programas direcionados 
ao fortalecimento do setor agrícola. 
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TURISMO:  

 

- Criar roteiros turísticos, restaurar e divulgar os existentes na cidade;  

- Transformar os arredores da represa de Taiaçupeba em um complexo de lazer;  

- Oferecer e promover áreas para a prática oficial de esportes radicais;  

- Resgatar a Bienal das Flores em nossa cidade;  

- Revitalizar e promover a manutenção das vilas do Baruel, Ipelândia e outras vilas;  

- Resgatar, estimular e divulgar as ações promotoras da cultura oriental no munícipio;  

- Incentivar a ação de grupos regionais em nossa cidade;  

- Viabilizar as atividades culturais, artesanais, artísticas e turísticas, estimulando a 
participação da população em feiras, mostras e festivais;  

- Criar grupos de trabalho para pesquisa de espaços com potencial para serem pontos 
turísticos em nossa cidade;  
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PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: 

 

- Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais urbanos, 
por meio de programas permanentes, massivos e continuados de castração 
(esterilização cirúrgica) de cães e gatos; 

- Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e continuadas; 

- Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o 
levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas; 

- Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias com 
animais; 

- Promover medidas de fiscalização, em parceria com os Governos Estadual e Federal, 
sobre os criadouros clandestinos de animais; 

- Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento 
das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de forma 
educativa, preventiva e punitiva; 

- Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada 
de providências em casos de maus tratos; 

- Definir políticas de proteção e defesa dos animais com bases e ações conjuntas com 
os municípios da região metropolitana; 

- Implantar unidades móveis de atendimento veterinário; 
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GESTÃO E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL:  

 

- Modernizar a organização e funcionamento dos diversos setores que compõem a 
Prefeitura Municipal de Suzano;  

- Valorizar, qualificar, estimular e motivar os servidores públicos municipais, por meio 
de cursos de capacitação continuada;  

- Promover a revisão e readequação dos sistemas tributários, orçamentário e 
financeiro da Administração Municipal;  

- Promover medidas de diminuição das despesas da máquina administrativa, 
adequando-se à realidade econômica atual;  

- Desburocratizar e agilizar os processos administrativos e melhorar o atendimento 
ao cidadão;  

- Promover a participação dos munícipes com o objetivo de transformar nossa cidade;  

- Estimular e envolver a população, bem como a juventude, favorecendo a 
efetividade no controle social e a gestão das políticas públicas;  

- Possibilitar e facilitar a participação popular, através de canal direto de 
comunicação. 


