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INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é levar ao conhecimento do povo de Francisco
Morato, no Estado de São Paulo, o plano de governo do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB - que é resultado das aspirações e anseios do nosso povo. Em
linhas gerais, foram traçadas metas a serem atingidas em todas as esferas de
atuação do município, sobretudo saúde, educação, assistência social, esporte,
cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura urbana, implementação da zona
industrial e, consequentemente, a geração de emprego e renda.
O presente plano foi elaborado tendo como subsídio pesquisa de opinião pública,
a qual apontou os maiores anseios do nosso povo, como também a vivência
diária dos membros do partido, sempre atentos aos problemas que assolam as
diversas áreas geográficas do município.
Com isto, o Partido Trabalhista Brasileiro tem o objetivo de assumir um
compromisso com o povo de Francisco Morato e fazer chegar ao conhecimento
de todos as suas metas e objetivos.
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I - PROJETOS PARA SAÚDE
É indiscutível que a saúde deve ser uma das principais prioridades da administração municipal,
contando com o empenho e o comprometimento inarredável do Poder Executivo, do Poder
Legislativo, dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, da população de modo geral,
sempre com o olhar atendo do Ministério Público.

fig. 01 (Ilustração: recepção UBS)

Uma população sem um sistema de saúde eficiente é desprovida do direito mais importante que
possui, que é o direito a saúde. Traz insegurança, infelicidade, sentimento de desprezo.
Na saúde, nosso projeto de ação e assistência a pessoa será incondicionalmente o seguinte:
- atuar para assegurar a estrutura operacional do atendimento básico de saúde, a fim de colocar
a serviço do contribuinte mão de obra com a capacitação necessária, sejam médicos gerais e
especialistas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pessoal de apoio, entre outros,
como também estrutura material, insumos, equipamentos, cuja finalidade é assegurar a
prestação dos serviços básicos à população em ambulatório, internação, exames e medicação.

fig. 02 (Ilustração: ambulatório)

- expandir o atendimento de saúde com a instalação de novas Unidades Básicas de Saúde nos
bairros mais populosos e onde ainda não possuem o referido serviço, bem como assegurar o
funcionamento eficiente de transporte por meio de serviço de ambulância para casos de urgência
e emergência, bem como outros meios de transporte visando facilitar a realização de tratamento
de enfermos, gestantes, idosos e deficientes físicos, desde que pré agendados.
- implantação de sistema permanente de melhoria de serviços prestados na saúde local, inclusive
assegurando o incremento de novas especialidades nas Unidades Básicas de Saúde e eventuais
hospitais conveniados, com vistas a aumentar os procedimentos de atendimento em casos mais
graves e urgentes, e ao mesmo tempo diminuir o fluxo de pacientes no programa de Tratamento
Fora do Domicílio.

fig. 03 (Ilustração: Ambulatório de especialidades)

4

- atuar no sentido de assegurar pleno e regular funcionamento de todas as Unidades Básicas de
Saúde existentes no município, promovendo as reformas e adaptações necessárias.

fig. 04 (Ilustração: reformas das unidades básicas)

- atuar para implementar o serviço de vigilância em saúde, que envolve as questões sanitárias e
epidemiológicas, ampliando as ações de prevenção de doenças e o plano de cobertura vacinal
em todas as regiões do município, com vistas a assegurar eficiência nos programas de
prevenção e imunização.

fig. 05 (Vigilância em Saúde)

- implementar políticas públicas para assegurar às famílias o acesso a todos os programas de
prevenção, assistência e acompanhamento à saúde.
- implementar serviços para assegurar o atendimento pleno e fornecimento gratuito de
medicação de uso contínuo à população.
- desenvolver políticas públicas para assegurar o atendimento ambulatorial regular.
- implantar o atendimento básico pediátrico nas escolas municipais, diminuindo a demanda nas
Unidades Básicas de Saúde e impondo agilidade na prevenção e tratamento.

fig. 06 (Ilustração: Atendimento pediátrico nas Escolas)

- implantar o serviço de entrega a domicilio dos medicamentos de uso contínuo para idosos e
pessoas com necessidades especiais, bem como o atendimento pleno e fornecimento gratuito
de medicação de uso contínuo à população.
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fig. 07 (Ilustração: Entrega de medicamentos)

2 - PROJETOS PARA A EDUCAÇÃO
A educação deve ser tratada como prioridade por todos os segmentos da sociedade, pois o PTB
considera que só através de um sistema de educação justo e eficiente é que o cidadão encontra
a plena liberdade. Com seriedade e compromisso, a administração pública municipal deverá
sempre atuar na busca de políticas públicas que coloquem à disposição de todos um sistema
estruturado de educação, de modo conferir dignidade, assegurar um futuro promissor e a
inserção no mercado formal de trabalho.
- é compromisso do PTB a valorização permanente do professor, dando todas as condições para
que realize o seu trabalho de forma eficiente, com remuneração adequada, compatível com a
dignidade da sua profissão, espaço físico adequado e plano de carreira.
- atuar dentro da sua esfera de competência para viabilizar o estabelecimento de um sistema de
capacitação continuada, para assegurar elevado nível de saber para todos os que transmitem
conhecimento.
- promover ações junto aos poderes locais para manter sempre em condições condizentes e em
perfeito estado as escolas municipais, oferecendo aos professores e alunos toda a infraestrutura
educacional necessária para um bom desempenho na sua formação.

fig. 01 (Ilustração: Manutenção e reforma)

fig. 02 (Ilustração: Sala de aula modelo)

- desenvolver políticas públicas no sentido de firmar convênio com entidades religiosas que
possuam espaço físico ocioso, a fim de implantar cursos profissionalizantes, viabilizando com
isso a capacitação para o mercado formal de trabalho.
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fig. 03 (Ilustração: Curso Profissionalizante)

- espaços lúdicos adequados em todas as dependências escolares e promover a prática de
esportes e lazer para as crianças e adolescentes.

fig. 04 (Ilustração: Espaço Lúdico)

fig. 05 (Ilustração: Espaço Lúdico)

- atuar no sentido de implementar e aperfeiçoar o transporte escolar a quem necessite, com
permanente fiscalização das condições da frota empregada, seja o serviço feito pela própria
municipalidade, seja através de convênio ou empresa especialmente contratada para esse fim,
além de constante capacitação e orientação dos condutores, garantindo o serviço para atender
os moradores dos bairros mais distantes.
- desenvolver políticas públicas visando incentivar e promover a prática de esportes por
intermédio da realização de jogos escolares municipais.

fig. 06 (Incentivo à prática de esportes)
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- atuar no sentido de promover e apoiar a devida estrutura para participação do município de
Francisco Morato nos Jogos Escolares do Estado do São Paulo.
- atuar no sentido de garantir a distribuição da merenda escolar de qualidade com cardápio
variado de produtos nutritivos e preferencialmente regionalizados.

fig. 07 (Ilustração: Merenda Escolar)

fig. 08 (Ilustração: Merenda Escolar)

- atuar no sentido de desenvolver políticas públicas a fim de estabelecer convênio com entidades
religiosas que disponham de estrutura física ociosa para a implantação de creches municipais.

fig. 09 (Ilustração: Creches em Instituições Religiosas).

3 - PROJETOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
As dificuldades inerentes aos municípios da grande São Paulo com as características de
Francisco Morato impõem seguramente a necessidade de desenvolver políticas de assistência
direta à pessoa como forma de assegurar acesso às condições mínimas de subsistência,
garantindo-se o fornecimento de alimento, água e apoio social de maneira geral, incentivando a
participação em cursos profissionalizantes para garantir a autonomia econômica.
No município de Francisco Morato não é diferente. Tendo a base da economia na atividade
comercial deficitária, não disponibiliza emprego a todos, obrigando a nossa população a buscar
o sustento através de empregos localizados em grandes centros, enfrentando longas jornadas
no transporte público de passageiros.
Na Assistência Social, nosso plano de trabalho envolve os seguintes objetivos:
1 - atuar de forma a assegurar a instalação e manutenção de programas de apoio à pessoa
comprovadamente necessitada;
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2 – atuar de forma a assegurar política municipal de apoio à criança e ao adolescente,
notadamente aqueles que se encontrarem em estado de vulnerabilidade social;
3 – atuar no sentido de assegurar a implantação, manutenção e ampliação dos cursos de
capacitação;
4 – atuar no sentido de desenvolver políticas públicas a fim de assegurar a boa e correta
administração de todos os programas federais existentes no município;
5 – Apoiar parcerias que visem trazer novos programas de assistência social de iniciativa das
outras esferas de governo;
6 – promover e incentivar políticas públicas para efetivar programas de combate a fome, a
vulnerabilidade social e a dependência química.
7- Dar atenção especial a mulher em situação de vulnerabilidade.
8 - Fazer o cadastramento das famílias que residem em locais impróprios e área de risco
incentivando a adesão a programas de habitação popular.

fig. 01 (Ilustração: Habitações em áreas degradadas)

fig. 02 (Ilustração: Casa Popular)

fig. 03 (Ilustração: Vila de Casas Populares)

4 - PROJETOS PARA O ESPORTE, CULTURA E LAZER
O esporte é essencial na vida de um município. Gera inclusão social, previne doenças, evita que
os jovens se entreguem a vícios (substâncias lícitas e ilícitas), causa uma sensação de bemestar a quem pratica. Já a cultura é a identidade de um povo, é personalidade de toda uma

9

comunidade que se encontra no lazer e na manutenção dos seus traços da arte e convivência
social.
Dessa forma, destacamos que é fundamental a boa iniciativa do esporte participação e esporte
competição; incentivo a produção cultural e ao lazer, conforme se segue:
- Incentivo à criação de escolinhas de futebol na cidade como forma de apoiar a iniciação
esportiva;
- incentivar a realização anualmente do campeonato oficial de futebol do município composto por
times locais e eventuais times de municípios convidados.
- promover políticas públicas no sentido de viabilizar a construção de um complexo esportivo
composto de quadras poliesportivas e campo de futebol gramado e com iluminação.
- incentivar e apoiar a realização de campeonatos de futebol entre os diversos bairros do
município;
- construção e manutenção de praças de esportes nas comunidades;
- manter em bom estado de conservação da quadra poliesportiva do Centro Social Urbano (CSU).
- incentivar a prática de outros esportes como boxe, skate, rapel, tirolesa, bungee jump,
motocross, arborismo, bem como a valorização das culturas populares, tais como o artesanato,
musica, canto e danças;

fig. 01 (Ilustração: Rapel)

fig. 02 (Ilustração: Moto ross)

Fig. 03 (Ilustração: tirolesa)
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fig. 04 (Ilustração: Bungee Jump)

fig. 05 (Ilustração: Arborismo)

fig. 06 (Ilustração: Arborismo)

fig. 07 (Ilustração: Rampa de Skate)

- incentivar a criação de um museu municipal a fim de que a história de nosso município seja
preservada para gerações futuras.
- incentivar a realização das festas tradicionais do município, como festas juninas, aniversário da
cidade, proclamação da independência, carnaval, festejos de passagem de ano e comemoração
do Natal, entre outras.
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fig. 08 (Ilustração: Dança)

pag. 09. (Ilustração: Rodeio)

fig. 10 (Ilustração: Desfiles Cívicos)

- a criação do Centro de Tradições Nordestinas com um espaço adequado para realização de
grandes eventos culturais, bem como para a realização de feiras de artesanato e culinária típicas,
com toda a estrutura de palco fixo, banheiros, quiosques e demais elementos para que se possa
receber com a maior comodidade possível os filhos da cidade que aqui residem e os que residem
fora, visitantes e turistas em geral;

fig. 11 (Ilustração: Praça de Alimentação)
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fig. 12 (Ilustração: Centro de Tradições Nordestinas)

fig. 13 (Ilustração: Feiras de Artesanato)

fig. 14 (Ilustração: Comidas Típicas)

- promover e apoiar as iniciativas que incentivem todos os esportes de quadra;
- promover e apoiar a disponibilização em áreas de lazer de aparelhos de educação física para
que a população possa praticar com muita comodidade seu exercício físico;
- promover a criação de uma seleção municipal de futebol de campo.

5 - PROJETOS PARA OS TRANSPORTES
Para que uma cidade se mantenha organizada e acessível, tanto para seus moradores como
para visitantes, se faz necessário que se tenha estradas e espaços urbanos adequados para o
trânsito de veículos e pessoas.
Dessa forma se faz necessário que a política municipal de transportes contemple o seguinte:
- manutenção regular da organização dos espaços urbanos, manter a sinalização de trânsito e
construir placas sinalizadoras de acessos às ruas e avenidas e prédios sede de órgãos públicos;
- Implantar placas indicativas de acessos à cidade, aos órgãos públicos, estabelecimentos
educacionais e aos hospitais;
- Readequação dos serviços de taxi, regulamentação dos transportes por aplicativos e a criação
do serviço de moto taxi;
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fig. 01 (Ilustração: Moto Táxi)

fig. 02 (Ilustração: Moto Táxi)

- Manter todas as estradas municipais em boas condições de transporte, como também as
estradas estaduais que passam pelas áreas urbanas;
- instalar redutor de velocidade (quebra-molas e/ou tartarugas) em nossas ruas e vias expressas.
- manter iluminação pública adequada a fim de auxiliar o condutor de veículos e também os
pedestres.
- a criação, ou a implantação de projetos eventualmente existentes, de vias de acesso que visem
a expansão da área central, permitindo a livre circulação de veículos e pedestres num sistema
de anel viário.
- atuar junto aos poderes constituídos para a construção de uma estação ferroviária para atender
a população residente nos bairros "Represa", "Parque 120", “Jardim São João”, “Parque
Santana”, "Bairro Jardim", "Batista Genari", e adjacências.

fig. 03 (Ilustração: modelo 1 parada trens)

- atuar junto aos poderes constituídos no sentido de criar o bilhete único e a integração do sistema
de transporte público do município.

6 - PROJETOS PARA A ECONOMIA
A economia é o que faz girar os recursos municipais. Traz estabilidade financeira a população,
cria empregos, mantém o cidadão em nosso município, fortalece o comércio e promove o
crescimento em todos os sentidos.
Na economia, nosso projeto, em breves linhas, é o seguinte:
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- Efetivar atividades de apoio aos arranjos produtivos locais como forma de alavancar a criação
de novos empregos diretos e indiretos;
- Buscar, de todas as formas, que o dinheiro do município circule no próprio município, se
valendo, para tanto, dos seguintes expedientes:
1 - Considerando a existência de área destinada a Zona Industrial estabelecida no Plano Diretor,
oferecer incentivos fiscais e diretriz adequada para atrair a instalação de empresas no município,
gerando renda e empregos diretos e indiretos, ampliando a atividade comercial, desafogando o
trânsito e oferecendo ao trabalhador local a possibilidade de emprego próximo de sua casa.

fig. 01 (Ilustração: Empresas)

fig. 02. (Ilustração: Geração de Empregos)

fig. 03. (Ilustração: Fácil acesso para o escoamento da produção)

2 - Priorizar a contratação de mão de obra local, para cargos diversos na municipalidade: (cargos
comissionados ou que permitam contratação temporária);
3 - Aquisição da produção de pequenos agricultores para Merenda Escolar;

fig. 04 (Ilustração: Incentivo ao pequeno agricultor)

fig. 05 (Ilustração: Incentivo a agricultura familiar)
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4 - Articulação junto aos bancos, especialmente o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,
para implantação de serviços completos de agência, e não somente posto avançado, visando
melhorar os serviços prestados para toda a população, servidores públicos e aposentados,
proporcionando assim que o dinheiro movimentado em instituições financeiras circule em nosso
município;
5 - Nos casos de dispensa de licitação ou as que necessitem apenas de carta convite, que sejam
priorizadas empresas do próprio município;
- Criação de um calendário para pagamento dos servidores municipais, dando uma maior
segurança tanto aos comerciantes como para os próprios servidores.
- Fortalecimento das festas culturais de Francisco Morato, implementando o turismo, gerando
oportunidade social e aquecendo a economia;
- Apoiar a construção e reformas de hotéis, tanto para atender a necessidade da população local,
negociantes, turistas, e viajantes em geral;
- Manter em boas condições as estradas municipais, e manter atuação permanente junto ao
Estado para que conserve suas estradas, para um melhor escoamento de produtos;
- Fortalecer, sobremaneira, a ampliação da atividade comercial e empresarial com o objetivo de
gerar emprego e renda;
- Incentivar e promover políticas públicas para criar associações e cooperativas de artesanato e
culinária, entre outras, propiciando a oportunidade de geração de emprego e aquecimento da
economia, além da fixação da população, circulação de mercadoria, e, por conseguinte o maior
fluxo de dinheiro no comércio.

fig. 06 (Ilustração: Produção de Peças de Artesanato)

fig. 07 (Ilustração: Produção diversificada)

fig. 08 (Ilustração: Arte em cerâmica)

fig. 09 (Ilustração: Artesanato diversificado)
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fig. 10 (Ilustração: Culinária variada)

fig. 11 (Ilustração: Pratos tradicionais)

fig. 12 (Ilustração: Pratos regionais).

- atuar junto aos poderes constituídos para instalar em Francisco Morato o BANCO DO POVO,
cujo objetivo é a concessão de micro crédito para o desenvolvimento de pequenos negócios,
formais ou informais.

7 - PROJETOS PARA OBRAS E INFRAESTRUTURA
Uma administração para ser vitoriosa e reconhecida deve construir grandes obras, reformas
necessárias e devidas manutenções. Tais medidas aquecem a economia local, geram vagas de
empregos temporários, embelezam a cidade e trazem uma sensação de bem- estar na
população.
Neste setor de obras temos o objetivo de construir um sistema de expansão da área central
através na forma de anel viário que possibilitará uma melhor circulação de veículos e pedestres,
além do aquecimento da atividade comercial descentralizada, atraindo investimentos com:
- construção de drenagem e esgotamento sanitário, esgoto e águas pluviais das ruas do centro
da cidade a fim de eliminar a possibilidade de alagamentos.

fig. 01. Ilustração
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fig. 02. Ilustração

fig. 03. Ilustração

- construção do maior numero de calçamento possível nas ruas da cidade;
- classificar as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) para viabilizar investimentos públicos
para o saneamento básico e infraestrutura e o desenvolvimento do Plano Municipal de Habitação,
com vista a diminuir o déficit habitacional e melhorar as condições sanitárias nas atuais moradias,
permitindo a remoção de famílias que ocupam áreas de risco.
- a construção de duas vias de interligação (viaduto) que darão acesso de veículos e pedestres
e promoverão a integração da população que hoje é dividida pela via férrea, mais precisamente
nas proximidades da Vila Suíça com ligação para o bairro Vila Guilherme, bem como nas
imediações do Bairro Jardim com ligação ao Bairro Represa, transmitindo a certeza que somos
um só povo;

Fig. 04 (Ilustração: Viaduto)

fig. 05. Ilustração: Viaduto

- reforma e manutenção das praças, mantendo iluminação e arborização;
- reforma dos prédios públicos do município;
- pavimentação e ampliação da avenida salvador, com iluminação, dotada de ciclovia e espaço
para caminhada, na margem da via férrea que liga diversos bairros na região nordeste, que
permitirá a circulação rápida dos moradores dos bairros Represa, Parque 120, Nossa Senhora
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Aparecida e adjacências a outros pontos da cidade, promovendo a expansão da atividade
comercial em toda sua extensão, gerando emprego e renda.
- pavimentação da estrada de Botujurú, região oeste de Francisco Morato, que abrange a Zona
Industrial, ligando a Estrada Presidente Tancredo de Almeida Neves, na altura da empresa
IBRATIM, até a região do Bairro Nossa Senhora do Rosário, com acesso para a Avenida
Salvador, através do viaduto sobre a via férrea, bem como o acesso a Campo Limpo Paulista e
às rodovias Dom Pedro I, Fernão Dias e Presidente Dutra.

fig. 06. Ilustração:

fig. 07. Ilustração

- aperfeiçoar e corrigir distorções no sistema de estacionamento rotativo nas regiões centrais e
nos bairros mais populosos, a fim de permitir a rotatividade e boa circulação de veículos e
pedestres.
- construção de uma rotatória na Rodovia Manoel Silvério Pinto, na divisa de Francisco Morato e
Franco da Rocha, na altura da empresa IRMÃOS NEGRINI, com a construção do acesso viário
para os bairros Liliane, Casa Grande, Vila Suíça e adjacências e a construção de acesso viário
no lado oposto para os bairros que seguem à margem da estrada dos Porretes.

Fig. 08 (Ilustração)

8 - PROJETO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
No mundo atual, o administrador público deve ser uma pessoa dinâmica, antenada e atualizada
diante das inovações que se apresentam. Deve ter ciência do papel que desempenha na
sociedade - que é de um gestor da coisa pública. O administrador moderno não pode ficar
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circunscrito ao município, deve buscar melhorias junto ao Estado e ao Governo Federal,
aproveitando todos os editais de lançamento de obras e programas e se inserindo na relação de
pleiteantes na obtenção de investimentos. Deve também ter conhecimento dos anseios da
comunidade, sabendo os problemas que a cidade possui e apresentar soluções eficientes e
adequadas para os casos que se apresentam.
Tem, sobretudo, que ouvir a sociedade através do orçamento participativo, a fim de que governo
e sociedade decidam os rumos do município.
É com base nestas diretrizes e princípios que o PTB irá pautar a sua atuação no município de
Francisco Morato.
Especialmente na Administração Pública, nosso plano trabalho se baseia na promoção de
políticas com os seguintes objetivos:
- empreender estudos no sentido de reduzir o número de secretarias municipais promovendo a
fusão daquelas existentes com outras que possuem atribuições que sejam correlacionadas.
- reestruturar as secretarias municipais, lhes dando mais autonomia, inclusive com orçamento
próprio;
- criação do orçamento participativo;
- dar total publicidade as receitas e gastos públicos;
- cobrar eficiência e efetividade dos seus secretários;
- criar o gabinete itinerante para dar atendimento diretamente nos bairros, juntamente com os
secretários, a fim de atender a população em suas diversas reivindicações.
- manter contato direto com os Governos Estadual e Federal, sempre buscando recursos para o
Município.
- investir na informação da nossa população divulgando todos os serviços e programas
disponíveis no município a fim de que população em geral tenha acesso a tais serviços.
- reestruturar, modernizar e remanejar o espaço destinado à sede do governo municipal, a fim
de atender os interesses da população.
- valorizar o funcionalismo público do município;
- priorizar a nomeação de funcionários públicos de carreira para os cargos de livre nomeação do
chefe do Poder Executivo.
- implantar a controladoria geral do município para promover de forma permanente o controle e
o bom desempenho dos serviços públicos.
- redução do subsídio do Prefeito e Vice Prefeito e da verba de representação.
- redução de cargos comissionados.

9 - PROJETOS PARA O MEIO AMBIENTE
Mesmo sendo um tema atual e de repercussão mundial, em muitas regiões do planeta,
especialmente do Brasil, o poder público não toma iniciativa de fazer um enfrentamento à
desenfreada exploração das matas, dos rios e bens naturais.
Dessa forma, se faz necessária uma política de proteção e preservação da fauna e da flora,
como forma de preservar nossas reservas e riquezas.
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- efetivar programa de recolhimento e destinação correta dos resíduos sólidos;
- campanhas educativas com vistas a evitar abate de animais silvestres;
- campanha de conscientização e fiscalização com vistas a evitar derrubada de matas ciliares e
áreas de preservação;
- parceria com órgãos de fiscalização com vista aumentar a presença de fiscais nas áreas mais
exploradas indiscriminadamente;
- instalar, em parceria com outros municípios vizinhos, um aterro sanitário, a fim de diminuir o
impacto causado pelo lixo.
- desenvolver políticas públicas para impedir a invasão indiscriminada e construção em áreas
públicas e particulares.
- desenvolver programas de proteção às nossas nascentes e os rios que cortam a cidade.
- desenvolver programas educativos para incentivar a arborização das calçadas e áreas públicas.
- promover ações no sentido de criar uma cooperativa para manter uma horta comunitária que
comercializará seus produtos através do recebimento de material reciclável e resíduos sólidos,
incentivando a retirada da natureza de materiais poluidores e de método educativo para a
preservação do meio ambiente.
- incentivar o aperfeiçoamento legislativo no sentido de prever a concessão de desconto de
percentual no pagamento de IPTU mediante a entrega de material reciclável, incentivando a
preservação do meio ambiente.

fig. 01. (Ilustração: Coleta Seletiva)

fig. 02. (Ilustração: Coleta Seletiva)

fig. 03. (Ilustração: Coleta Seletiva)
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10 - PROJETOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
A cidade de Francisco Morato fica localizada a 45 km na região oeste da capital do Estado de
São Paulo, com aproximadamente 180 mil habitantes, com renda per capita muito a quem das
expectativas, com índices preocupantes de criminalidade, notadamente o tráfico de
entorpecentes e violência contra crianças e as mulheres. Ainda que o ordenamento jurídico
atribua ao governo estadual a gestão da segurança pública, os municípios devem adotar um
planejamento estratégico para integrar seus esforços às ações desenvolvidas pelos órgãos
responsáveis pela questão. Consideramos que a melhor alternativa é a implantação do Plano
Municipal Integrado de Segurança Pública.
O Partido Trabalhista Brasileiro de Francisco Morato considera ser imprescindível a adoção das
seguintes medidas, a saber:
- criação e implantação da Guarda Municipal;

fig. 01 (Ilustração: Viaturas para Patrulhamento)

fig. 02. (Ilustração: Guardas com capacitação).

fig. 03 (Ilustração: Treinamento permanente)

- criação do Fundo Municipal de Segurança Pública;
- apoio material às Polícias Civil, Militar, Ambiental e Corpo de Bombeiros com a compra de
equipamentos, reforma de instalações, garantia de alimentação e despesas de custeio;
- estruturação da Defesa Civil;
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fig. 04 (Ilustração)

fig. 05 (Ilustração)

- programas de inclusão social, de complementação de renda, contemplando 90% das famílias
em situação de pobreza no município;
- desenvolvimento de programa de habitação para integrantes das polícias civil e militar,
enquanto estiverem lotados nas unidades que servem o município, mediante instrumento de
cessão de uso, nas localidades com maior índices de criminalidade.

fig. 06 (Ilustração: Vila Policial)

- atenção prioritária à criança e ao adolescente, garantindo meios para o pleno funcionamento
dos Conselhos Tutelar e Municipal da Criança e do Adolescente, implantando centro de
educação, esporte, cultura e lazer; promover palestras educativas de combate às drogas criando
o Núcleo de Atendimento Integrado. (NAI).
- programa de recuperação de espaços públicos, aumentando a segurança, a qualidade de vida
e a auto estima da população;
- programa de recuperação de áreas degradadas, identificadas pelo orçamento participativo;
- revitalização de bairros, além da recuperação urbana, o plano deve prever ações integradas de
habitação, saneamento, infra estrutura, trabalho social, cursos profissionalizantes e geração de
trabalho e renda, beneficiando cerca de 10 (dez) mil famílias após a sua conclusão;
- ampliação da iluminação pública com lâmpadas de baixo consumo e alta capacidade de
iluminação;
- projeto de monitoramento do centro comercial por meio de câmeras de vigilância, coordenado
pela Polícia Militar;
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- criação dos Centros da Juventude;
- criação da Casa Abrigo da Mulher Vítima da Violência;
- monitoramento via GPS das viaturas da Guarda Municipal;
- elaboração do mapa da violência e da criminalidade;
- implantação da "lei seca" nas áreas onde as estatísticas indicarem maior índice de ocorrências.
- implantação da Ronda Escolar pela Guarda Municipal;

CONCLUSÃO
O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, sendo vitorioso nas eleições municipais de 2020 e uma
vez investido no cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, atuará de forma implacável para
implementar políticas públicas para a consecução das diretrizes aqui estabelecidas, valendo-se
da sua representatividade e dos recursos do orçamento, como também procurará recursos junto
ao Governo do Estado e junto ao Governo Federal, diretamente, ou através de emendas
parlamentares.
O PTB também procurará mobilizar a população de Francisco Morato no sentido de promover
uma revolução na forma de administrar o município, chamando a população para cumprir o seu
papel junto a administração pública, sobretudo com a implantação do parque industrial, do
orçamento participativo, sendo este último um instrumento pelo qual o povo irá decidir junto com
o Governo Municipal o destino de nossa cidade e dos nossos bairros.
Com tais medidas e com a efetivação das proposições acima esplanadas, iremos dar um salto
na qualidade de vida de nosso povo, em todas as áreas de atuação da gestão pública municipal.
Francisco Morato deixará de ser conhecida como cidade dormitório e passará a ter vida própria,
sendo reconhecida como uma cidade acolhedora, agradável, harmoniosa e de gente
trabalhadora.
Francisco Morato, 25 de agosto de 2020.

MARCOS ELIAS ALABE
PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL
PTB 14
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