
PLANO DE GOVERNO – 2021-2024  

 

I- APRESENTAÇÃO 

 É com muita satisfação, seriedade e equilíbrio que submetemos ao crivo dos 

eleitores e da população em geral o conjunto de ações pensadas para Votorantim nos 

próximos quatro anos. Muito além do que um Plano de Governo, apresentamos o 

tratado de uma gestão pública responsável, dinâmica, aberta às parcerias com o setor 

privado, entidades e poder público em suas demais esferas.  

 Visamos exclusivamente à construção de uma agenda para o município 

alicerçada no acúmulo das conquistas realizadas ao longo dos últimos anos, com a 

missão de consolidar esse avanço guiado por vetores que apontam para o futuro e 

movidos pela humanização. 

 O momento exige a articulação necessária para a implantação de políticas claras 

pautadas pelos princípios de solidariedade e dignidade. A pandemia de Covid-19 alterou 

os rumos não apenas das gestões públicas deste ano de 2020, comprometendo 

praticamente todo o mandato que vem pela frente e, em especial, os governos 

municipais.  

 Sem dúvida, o novo coronavírus desencadeou uma grave crise sanitária, 

econômica e social no mundo e no país, cujos reflexos mais contundentes são sentidos, 

diretamente, no dia a dia dos municípios. Isso exige habilidade e experiência suficientes 

para driblar as dificuldades e priorizar investimentos essenciais, com foco no social, com 

um olhar humanizado aos menos favorecidos, aos grupos de pessoas em situação de 

vulnerabilidade.  

 É uma imensa responsabilidade e não basta apenas a boa intenção de querer 

fazer, pois requer a maturidade de uma gestão para dialogar e buscar a colaboração 

estreita com os entes sociais, privados, governamentais. Portanto, esse é mais um 

compromisso público que assumimos com o nosso povo, com a nossa gente, um pacto 

pela assistência, minimizando a desigualdade social, pela expansão de conquistas, pela 

capacitação de pessoas, pela preservação do emprego, renda e trabalho, pelo 

desenvolvimento integral, porque queremos fazer ainda mais para Votorantim. 
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II-EIXOS ESTRUTURAIS 

 

 Três eixos estruturantes norteiam o Plano de Governo agregando a visão política 

à experiência adquirida para um segundo mandato, com base no desenvolvimento 

integral de uma cidade alicerçada para gerar as mais amplas oportunidades, inserida em 

posição de destaque entre os  municípios de uma das mais urbanizadas e ricas áreas do 

estado de São Paulo, a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), uma cidade preparada 

e  amparada pela localização geográfica privilegiada, pela força e capacidade de trabalho 

de seus moradores e por resultados que expressam planejamento e gestão.  

 O primeiro eixo, Solidariedade e Dignidade, é um programa com foco nas 

pessoas, com prioridade para o social e transversal às áreas afins do governo visando ao 

desenvolvimento social e humano.  

 O segundo eixo, Cidade Estruturada, visa à continuidade da recuperação da 

infraestrutura urbana do município, ao desenvolvimento urbano, ambiental, econômico 

e sustentável estimulando ações igualmente transversais junto às demais áreas do 

governo. 

 O terceiro eixo, Gestão Responsável e Dinâmica, aglutina as ações intrínsecas e 

necessárias das áreas técnicas, consideradas meio, permitindo à administração a 

ampliação das parcerias, a articulação de apoios para programas, projetos e 

investimentos necessários, o controle dos custos e os mecanismos da boa governança 

pública.    

 

 

1- SOLIDARIEDADE E DIGNIDADE 

 

 Elaboramos, em nosso primeiro mandato, um Plano de Governo realizável para 

Votorantim, à altura da nossa cidade. Ao longo dos últimos quatro anos, mais de 90% se 

efetivou e muitas outras conquistas foram se juntando ao planejamento inicial, bem 

como algumas poucas propostas acabaram impossibilitadas de se efetivar por questões 

diversas como inviabilidade técnica, financeira, tempo ou novas configurações.    

 Sob o conceito de solidariedade e dignidade, trabalhar para as pessoas, com 

humanização e reconhecimento, envolve propostas que objetivam cada vez mais 

incorporar valores aplicáveis e aplicados a todas as áreas da administração, nos níveis 

estratégico, gerencial e operacional compreendidos pelos programas, projetos e ações. 

 Criar condições de gerar oportunidades para que as pessoas possam se sentir 

bem e prosperar é uma missão que passa, necessariamente, por ações de inclusão, 

fortalecimento e valorização, desencadeadas pela educação, capacitação, saúde, 

cultura, lazer, turismo, esporte, segurança, bem como pelo reconhecimento do serviço 

público por meio da valorização dos servidores.  

 

SOCIAL 

 Para garantir os direitos básicos e dar assistência às pessoas que mais 

necessitam, vamos promover, na Cidadania, medidas como:  



- A implantação do CRAS Central para aumentar a capacidade de atendimento aos 

munícipes. 

- Reestruturação do Centro Dia (Casa do Idoso) com implementação de vagas de 

instituição de longa permanência para idosos em situação de extrema vulnerabilidade 

social.  

- Aplicação de Medidas para o atendimento especializado às mulheres em situação de 

violência doméstica, como a implantação do botão do pânico através de aplicativo para 

celular, usado para acionar a Guarda Civil Municipal em situações de ameaça e 

convênios com empresas para priorizar a mulher vítima de violência em vagas de 

emprego.  

-  Aperfeiçoar os serviços de oferta de benefícios como cestas básicas e Auxílio a 

Gêmeos, através da regularização dos benefícios eventuais no município.  

- Aumentar o número de convênios com as organizações da sociedade civil para 

ampliação da rede socioassistencial, com o objetivo de diversificar o atendimento à 

população. 

- Realização de cursos, oficinas, eventos e atividades para a população de Votorantim, 

nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS. 

- Implantação dos serviços de abordagem social e vigilância socioassistencial, para ações 

de planejamento e atendimento das regiões do município com maiores índices de 

vulnerabilidade social. 

- Criação de calendário anual de reuniões intersetoriais, entre as secretarias municipais, 

principalmente Saúde, Educação e Assistência Social, para avançar na melhora dos 

serviços à população. 

- Elaboração da Lei Municipal de Assistência Social através de construção coletiva, com 

profissionais especializados e representantes da sociedade civil norteados pelas 

normativas estaduais e federais. 

 

 

EDUCAÇÃO 

 Nossa proposta inicial para a Educação reuniu medidas que resgataram a 

qualidade do ensino municipal e a valorização dos servidores que atuam nesta área, um 

dos pilares da construção da cidadania. É preciso avançar cada vez mais e, neste cenário, 

a educação assume ainda mais relevância quando se trata de investir nas pessoas, da 

infância à idade adulta.  

 - Vamos criar o Programa Conexão Escola, visando atender a necessidade de 

formar os alunos para a vida social cada vez mais interativa e tecnológica, com o objetivo 

de proporcionar aos alunos instrumentos e estratégias para aquisição do letramento e 

da linguagem interativa e tecnológica e, assim, alcançar sucesso nas aprendizagens.  Por 

meio de aquisição de tabletes e computadores, além da melhoria na conectividade das 

escolas, vamos expandir a formação e a valorização dos professores com bons 

momentos formativos para proporcionar os alunos aula interativas e investigativas. 

Como benefícios, os alunos e suas famílias terão acesso a uma gama de possibilidades 



educacionais com uso da tecnologia, interatividade com propostas lúdicas para 

aprendizagens efetivas. 

 - Criação do Centro de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, 

além do espaço inovação educacional. Um local amplo para estudos e formação dos 

professores do Sistema Municipal de Ensino de Votorantim junto a um espaço integrado 

de inovação escolar. Com o objetivo de proporcionar aos profissionais da educação um 

espaço de estudos permanentes, além de garantir subsídios para que os profissionais 

possam ser valorizados através de processo de formação continuada. Um centro voltado 

à formação e à interação entre os profissionais para aquisição e troca de conhecimentos 

melhorando ainda mais o processo educacional.  

 - Programa Crédito Direto na Escola, que consiste no repasse de recursos 

financeiros diretamente para as escolas poderem adquirir equipamentos e materiais 

complementares necessários ao ensino, com o objetivo de proporcionar às escolas 

autonomia financeira, incentivando assim a tomada de ações coletivas num processo de 

gestão democrática. Um repasse anual de recursos, de recursos de acordo com o 

número de alunos de cada unidade escolar, diretamente às APMs das escolas cujo 

gestor, em conjunto com os alunos e a Associação de Pais e Mestres, define a destinação 

desse recurso nos termos do artigo 70 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 

As crianças e suas famílias serão beneficiadas anualmente com uma série equipamentos 

e materiais para a educação de qualidade, conforme a necessidade local. 

 - Criação do Centro integrado do AEE (Atendimento Educacional Especializado), 

um local preparado e adaptado para atender casos específicos de alunos público alvo 

do AEE, com o objetivo de proporcionar aos alunos um centro específico para 

atendimento com profissionais da área da educação e da saúde (psicopedagogos, 

psicólogos e outros). Um local integrado, organizado de modo a atender as 

especificidades dos alunos da educação especial proporcionando atendimento 

individualizado ou em grupo, de qualidade, beneficiando as crianças e as famílias.  

 - Ampliação do ensino integral com nova reestruturação e novas oficinas para os 

alunos do ensino fundamental. Além disso, será dada a continuidade dos investimentos 

nas obras de revitalização e reforma de escolas, proporcionando, como já vem sendo 

feito, mais estrutura, ambiente adequado e seguro, mais qualidade na educação.  

   

SAÚDE 

 O atendimento eficiente e humanizado nos serviços de Saúde também é um 

importante elemento de inclusão social. Paralelamente, a busca adequada pelos 

recursos financeiros para o município, além de ser um instrumento de eficácia da gestão, 

tem proporcionado condições ainda mais viáveis para a estrutura municipal de saúde. 

Vamos dar continuidade e ampliar as recentes conquistas que resgataram a qualidade 

no atendimento e o respeito aos munícipes, com um sistema descentralizado e 

inovador, conciliando tecnologia, parcerias e, principalmente, humanização. 



 - Implantação do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, reunindo toda a 

estrutura necessária para a realização dos serviços, haja vista que o local fica localizado 

ao lado do Hospital Municipal. 

 - Centralização do Serviço do Programa Melhor em Casa, bem como ampliação 

com mais uma equipe para atendimento aos pacientes acamados. 

 - Ampliação de outras especialidades médicas na Policlínica Municipal, uma vez 

que hoje o espaço, no Jardim Paulista, permite ainda mais oferta de serviços. 

 - Implantação de sistema de informação em toda rede municipal de saúde, 

através de emenda parlamentar já provisionada para melhor gestão de suprimentos e 

gestão em assistência médica. 

 - Criação da Unidade de Geriatria Municipal, considerando o fator longevidade. 

 - Continuidade das reformas e revitalização das Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs).  

 - Buscar recursos para construção de um prédio para Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) da Vila Amorim, tendo em vista a necessidade de uma unidade com 

acessibilidade e melhor acolhimento dos moradores locais, bem como uma ESF para o 

Parque São João.  

 

CULTURA, TURISMO E LAZER 

 Nos últimos anos, o município avançou em direção à qualidade de vida com um 

olhar descentralizado no oferecimento das atividades culturais e esportivas à 

população. Vamos avançar ainda mais nas políticas públicas de Cultura, Turismo e Lazer 

como um instrumento estratégico para o desenvolvimento local, regional e de 

transformação social. Hoje Votorantim já conta com a cultura descentralizada aos 

bairros, vamos expandir as atividades que geram convivência e integração social, 

destacando-se: 

 - A ampliação do acesso à cultura aos bairros através do ônibus multicultural.  

 - Adequação e melhorias e Polo de cineteatro gratuito no Auditório Municipal 

“Francisco Beranger”. 

 - Reforma e adequação do Aquário Cultura “Claudir Calixto Mainardi”.  

 - Qualificação e ressignificação da Biblioteca Municipal de Votorantim “João 

Kruguer”. 

 - Fortalecer e ampliar o atendimento da Escola de Música de Votorantim 

“Maestro Nilson Lombardi”. 

 - Implantação do Programa de Formação Cultural promovendo a iniciação nas 

diversas linguagens da cultura para os cidadãos de todas as idades, e qualificando 

artistas e produtores culturais da cadeia da Economia Criativa. 

 - Ampliação de ações conjuntas com as áreas de Esporte e Educação.  

 - Expansão das tratativas para criação da Rota de Nossa Senhora da Penha. 

 -  Criação da Casa do Artesão. 

 - Estimular o engajamento da iniciativa privada no desenvolvimento de ações de 

interesse turístico. 

 -  Manter o título de Município de Interesse Turístico (MIT).  

 - Instalação da nova sede do Museu Histórico de Votorantim “Ettore Marangoni”. 



 - Tratativas para inclusão do Museu Histórico de Votorantim no Cadastro 

Estadual de Museus.  

 - Execução do projeto, que já está pronto, do Centro Histórico do Jardim Bolacha.  

 

ESPORTE 

 A proposta de resgatar os espaços e ocupar os locais públicos com atividades 

esportivas, desenvolvida ao longo dos últimos anos, vem demonstrando resultados, com 

a ampliação de projetos como o Integra Comunidade, entre outros, vários prédios que 

há anos estavam desativados voltaram a atender aos moradores.  

 A diretriz no Esporte é fazer dele um instrumento eficiente para a inclusão social, 

promoção da cidadania e melhoria da qualidade de vida das pessoas, com ações 

coordenadas em conjunto com as áreas de Educação, Cultura, Cidadania e 

principalmente a Saúde, fundamentais pois a atividade física e esportiva é 

comprovadamente instrumento de prevenção das patologias adquiridas pelo 

sedentarismo e falta de hábitos saudáveis.                                                                                                                                                

 Além das atividades físicas, a prática dos esportes em geral, de suma 

importância, envolve treinamentos e iniciação desportiva para um desenvolvimento 

psicomotor e social, elevando assim a perspectiva de vida, melhora da autoestima, do 

bem-estar físico e mental, além da socialização, influenciando diretamente na formação 

integral do cidadão no aspecto de cidadania e de valores. 

 Entre as ações estruturais vamos implantar um projeto gradativo de revitalização 

das quadras abertas municipais. 

 - Promover a revitalização dos campos de futebol pertencentes ao município.  

 - Promover adequações de um centro poliesportivo para receber a terceira 

idade. 

 - Estruturar o espaço físico do Mirante dos Óvnis para um Centro Olímpico e 

campo society. 

 - Promover os jogos escolares. 

 - Criação de Núcleos de Formação de base de Futebol Sub-17, Sub -15, Sub-13 e 

Sub-11 nos bairros. 

 - Promover ações esportivas em todos os bairros por meio do programa Rumo 

Certo.  

 - Incentivo aos Jogos Regionais, Jogos Abertos, Estaduais e Municipais, com 

participação de atletas da cidade. 

 - Fomentar o Campeonato Varzeano da 1ª, 2ª e 3ª divisão. 

 - Fomentar os campeonatos Juvenil, Veterano, Quarentão e Cinquentão. 

 - Promover atividades físicas de ginastica e dança com o projeto Vida Ativa.  

 - Promover o Projeto Quadra Viva nos Bairros com atividade programada de 

Basquete e Futsal, da iniciação à festivais locais.  

 - Fomentar a prática dos esportes de quadra adaptados para a Melhor Idade. 

 - Incentivo aos Jogos do Idoso no âmbito Regional, Jogos Aberto e Estadual 

(JOMI). 

 - Criar condições em ginásios poliesportivos para esportes adaptados para 

Pessoas com Deficiência. 



 - Fomentar a disputa de campeonatos voltados às pessoas com deficiência, para 

que possamos atender dentro da equidade esses atletas. 

 - Criação da Fundação de Desenvolvimento do Esporte.  

  

 

2- CIDADE ESTRUTURADA 

 

 A busca constante por parcerias e alternativas criativas pautam as ações 

transformadoras que tem possibilitado o município avançar, ainda que em meio às 

dificuldades, especialmente de ordem econômica. Conhecer e entender a cidade que se 

movimenta continuamente requer o gerenciamento de prioridades, planejamento.  

 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

  A qualificação profissional e a capacitação para o trabalho também tem sido 

prioridade na atual gestão, oferecendo oportunidades que possibilitam melhorar as 

condições de vida e os meios de subsistência das pessoas. A continuidade e a expansão 

dos programas, mais do que nunca neste cenário de pandemia, assume um grau ainda 

mais prioritário para o governo.  

 -Vamos ampliar os programas e as parcerias necessárias para os cursos e 

workshops gratuitos nos bairros, alinhados com a demanda técnica do mercado de 

trabalho 

 - Manutenção de parcerias como as realizadas com a Rede Anhanguera para 

cursos gratuitos de capacitação como Metrologia, Autocad, Elétrica e outras áreas. 

 -Garantir a manutenção do Polo Empreendedor, inserido na rede de capacitação, 

apoio e desenvolvimento oferecido pelo SebraeAqui. 

 - Expansão e manutenção da Incubadora de Empresas que foi revitalizada e 

passou a abrigar o primeiro curso do Senai no município. 

 - Manutenção e ampliação dos cursos EAD na Etec local, como por exemplo os 

de Mercado de Trabalho, Gestão de Pessoas, Vendas, Canvas e Gestão de Tempo, entre 

outros. 

 - Manutenção e busca pela ampliação dos cursos superiores gratuitos oferecidos 

por meio de parceria com a Univesp, como os atuais cursos de graduação em Engenharia 

da Computação, Engenharia de Produção e Pedagogia.  

 - O município deu um salto importante nesta gestão visando à inserção dos 

jovens a partir de 16 anos no mercado de trabalho, com a lei do Executivo que instituiu 

oficialmente o Programa Primeiro Emprego, agora com a proposta de expandir, também 

por meio da articulação de parcerias para o programa Jovem Aprendiz. 

 - Otimizar cada vez mais o atendimento, amplo e diferenciado, oferecido pelo 

PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), inaugurado em 2019, voltado às pessoas 

em busca de recolocação profissional.  

 - Articular parcerias para novos cursos e projetos de tecnologia e inovação, face 

aos desafios do novo mundo do trabalho, um cenário que atualmente enfatiza as 

atividades remotas, online, os ambientes que norteiam as ações e serviços por 

aplicativos. 



INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE 

 Ações desenvolvidas aos quatro cantos da cidade vêm promovendo a 

recuperação de boa parte da infraestrutura urbana, com obras de asfaltamento e 

recapeamento junto às artérias viárias dos principais acessos da cidade.  

 - Vamos manter e expandir as parcerias necessárias para a viabilidade de novos 

projetos de recuperação e implantação asfáltica da malha viária.  

 - Estudo para instalação de canaletas em áreas vicinais. 

 - Manutenção e implementação do programa de iluminação pública, com ações, 

além das vias, junto a praças e logradouros e instalação de lâmpadas em Led.  

 - Manutenção da linha direta à disposição dos moradores para providenciar troca 

de lâmpadas e vistorias em toda a cidade.   

 - Ampliação do cemitério municipal, ou estudos de terreno para novo cemitério 

e crematório, em parceria com a Ossel e Ofebas.  

 - Manutenção e implementação dos processos integrados que envolvem o 

Programa Cidade Viva, uma força tarefa implantada nesta gestão para promover a 

limpeza, a manutenção pelos bairros.  

 - Implantação do acesso direto ao Parque São João. 

 - Aumento da fiscalização e programas para minimizar e coibir o despejo ilegal 

de entulhos e fechamento de locais inapropriados onde os munícipes jogam lixo. 

 - Criação e incentivo a hortas comunitárias em espaços ocupados por entulhos.  

 - Ampliação para toda a cidade da instalação de contêineres.  

 - Aumentar a coleta seletiva da cidade. 

 - Revitalização da margem do rio Sorocaba.  

 - Implantação de usina para tratamento de entulho, visando à produção de 

matéria-prima para manutenção das estradas.  

 - Projeto de parceria com empresas para destino final da matéria para aterro de 

inertes.  

 -  Readaptação da usina fria para quente.  

 - Aumento do plantio de mudas no viveiro municipal visando à revitalização de 

praças e logradouros públicos.  

  - O processo contínuo de educação ambiental, atualmente promovido 

especialmente junto à comunidade escolar, será ampliado de modo a atingir cada vez 

mais a população como um todo.  

 - Ações integradas visando melhores avaliações nos indicadores do selo Verde 

Azul.  

 - Fortalecimento de programas de proteção e cuidados aos animais, expandindo 

a política municipal dos direitos dos animais e posse responsável.  

 

 

INTEGRALIDADE URBANA 

 - O trânsito é um problema que já afeta Votorantim de uma maneira que 

planejamento se torna imprescindível, um município que já conta com praticamente 

mais de um veículo para cada duas pessoas.  Vamos avançar no planejamento das ações 



para a melhor circulação de veículos e implementar ações e programas educativos que 

respeitem os pedestres e os ciclistas de nossa cidade.  

 - Continuidade às ações do plano de mobilidade urbana e acessibilidade, inserido 

no TAC realizado junto ao MP. 

 - Avanço na regularização fundiária, em parceria com o Programa Cidade Legal, 

da secretaria de Estado de Habitação, com procedimentos já iniciados em mais de 1.000 

lotes, dentre eles 671 estão localizados no Jardim Novo Mundo, em suas várias etapas; 

175 no Jardim Tatiana e outros 257 situados em diversas áreas da cidade. 

 - Continuidade do programa de desfavelamento, em especial junto à área do 

horto florestal.  

 - Com a Guarda Civil Municipal agora estruturada, vamos ampliar as ações 

preventivas de segurança pública. 

 - Manter as parcerias e a integração com as polícias Civil e Militar, a cidade é 

muito mais segura quando há integração com a gestão municipal, uma parceria concreta 

com o Estado. 

 - Sequência das ações voltadas para a elaboração do Plano Municipal de 

Segurança. 

 -  Ampliar o videomonitoramento com instalação de câmeras de segurança em 

locais e próprios públicos. 

 - Criação do patrulhamento preventivo especializado, voltado ao apoio tático nas 

áreas ambiental e da Lei Maria da Penha, em casos de violência contra a mulher, dando 

amplitude nas ações preventivas.  

 - Manter e expandir a formação, atualização e treinamentos para os agentes da 

Guarda Civil Municipal, ampliação do efetivo, além da aquisição de novas viaturas e 

equipamentos, como armamentos de uso letal e de radiocomunicação. 

 - Além disso, cuidar da segurança é também investir em um conjunto de ações 

que olhem pela integralidade urbana, que leve em conta o cotidiano das pessoas, ações 

bem focadas e avaliadas com seriedade. 

 

 

 

3. GESTÃO RESPONSÁVEL E DINÂMICA 

 Este terceiro eixo encerra a estrutura planejada para que o governo possa 

avançar com êxito nas ações planejadas tendo o respaldo das suas áreas técnicas, 

preparadas para as práticas que vão desde a melhoria do atendimento à população, 

passando pela garantia da transparência, da governança participativa, economicidade, 

da motivação e valorização dos servidores, da implantação de processos de  antecipação 

de soluções, da viabilização das parcerias com o setor privado, entidades e poder público 

em suas demais esferas.  

 - Vamos expandir as ações para reconhecer, valorizar, profissionalizar, qualificar, 

promover a qualidade vida, além do plano de carreira dos servidores do funcionalismo 

público municipal, elevando cada vez mais o desempenho dos serviços prestados aos 

cidadãos.  



 - Fazer mais com menos é tarefa primordial para a gestão pública especialmente 

em momentos de crise. Em se tratando de Finanças, vamos manter as medidas que vão 

além da redução de custos, uma vez que o município passou a adotar uma postura mais 

rígida visando ao equilíbrio fiscal, o que será mantido. 

 - Manutenção do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) visando elevar a 

arrecadação por meio de acordos com devedores da dívida ativa. 

 - Manutenção do Programa IPTU Premiado, mais uma forma de estimular a 

arrecadação e valorizar o contribuinte que está em dia com o pagamento do imposto, 

gerando prêmios em cartões de vale-compra que podem ser gastos no comércio local, 

movimentando a economia da cidade.  

 - Medidas constantes que visem à redução de despesas operacionais e custeio 

na administração municipal.  

 - Contínua prestação de contas à sociedade, 

 - Expansão das ações de reformulação da Ouvidoria Municipal para reclamações 

e sugestões.  

 - Mecanismos de incentivo à participação social, unindo tecnologia às 

competências técnicas como forma de amadurecimento das relações do governo 

municipal com a comunidade. 

 

 


