
PROPOSTA DE GOVERNO - 2020 - MUDANÇA E RENOVAÇÃO 

 

DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO 

 

1 – Saúde 

2 – Educação 

3 – Segurança e Mobilidade Urbana 

4 – Gestão Pública, Planejamento, Emprego e Desenvolvimento Econômico 

5 – Obras, Habitação e Infraestrutura 

6 – Ação Social 

7 – Esporte e Lazer 

8 – Cultura e Turismo 

9 – Meio Ambiente e Agricultura 

 

PROGRAMA MUDANÇA E RENOVAÇAO 

 

1. SAÚDE 
1.1. Duplicar o número de postos do Programa de Saúde da Família;  
1.2. Buscar recursos nas esferas Estadual, Federal e realizar parcerias 
público-privada para otimizar a saúde no município e abrir o hospital Anjo Gabriel, 
local onde está operando o hospital de campanha do Governo do Estado;  
1.3. Criar o Centro de Referência da Mulher, com especialidades e 
equipamentos de primeira geração para atender demandas como mamografia, 
ultrassonografia, papanicolau, gestantes, entre outros; 
1.4. Serviço de Atendimento Médico Domiciliar, priorizando as pessoas mais 
necessitadas, como idosos, crianças; portadores de deficiência, etc;  
1.5. Aplicar os recursos da tecnologia de informação para que possamos 
implantar consultas on-line, agendamento de exames; 
1.6. Gerenciar o fluxo de medicamentos, viabilizar entrega domiciliar; 
1.7. Trabalhar na saúde preventiva, no combate às epidemias, na 
conscientização contra as drogas, DST´s, entre outras; 
1.8. Ampliação do Programa de Saúde Mental;  
1.9. Implementar o serviço de Saúde Bucal em parceira com o Governo 
Federal;  
1.10. Ampliar o número de ambulâncias;  
1.11. Criar melhores condições de trabalho para as equipes da vigilância 
sanitária e epidemiológica;  
1.12. Criar programa para reduzir a obesidade infantil; 

 



2. EDUCAÇÃO 
2.1. Aumentar o número de vagas nas creches com criação de novas 
unidades além de realização de parcerias público privadas;  
2.2. Melhorar os índices da educação básica; 
2.3. Criar condições para que toda criança mairiporanense seja alfabetizada 
até os sete anos; 
2.4. Implementar o programa de Educomunicação, com recursos de 
audiovisual como parte de aprendizagem; 
2.5. Ampliar e melhorar a qualidade da merenda escolar; 
2.6. Melhorar o transporte escolar assegurando o transporte digno de todas 
as crianças especiais; 
2.7. Dar maior atenção à formação e capacitação de educadores da rede; 
2.8.  Incentivar as atividades escolares aos finais de semana (algumas 
unidades); 
 

3. SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA 
3.1. Aumentar significativamente o efeito da Guarda Municipal; 
3.2. Criar bases da Guarda Municipal em pontos estratégicos, iniciando com 
a criação na estrada da Santa Inês, próximo ao Velhão e na Estrada Velha de 
Bragança, próximo ao restaurante Dib e garantir a manutenção do posto policial na 
estrada da Roseira e Terra Preta; 
3.3. Ampliar o sistema de videomonitoramento com instalação de câmeras 
também nos bairros; 
3.4. Ampliação do efetivo da Defesa Civil com atendimento 24 horas; 
3.5. Criar convênio com a Polícia Militar para criação de um posto de 
bombeiros para atendimento da população de Terra Preta, Serra da Cantareira e 
região central; 
3.6.  Promover cursos de brigada de incêndio junto às associações de 
moradores; 
3.7. Criar uma força municipal estratégica para discutir e resolver questões 
regionais principalmente na preservação do meio ambiente no combate a 
incêndios e ocupações irregulares; 
3.8. Modernização da zona azul e criação de bolsões de estacionamento; 
3.9. Revisão da sinalização viária do município com equipes técnicas em 
engenharia de tráfego; 

 

4. GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO  
4.1. Disponibilizar de forma digital praticamente todos os serviços da 
prefeitura, como laudos, certidões, carnês e processos, para facilitar o dia a dia do 
cidadão além de seguir uma tendência mundial como exemplo o que passamos e 
ainda estamos passando com o caso da pandemia; 
4.2. Criar Programa de Incentivos Fiscais para a instalação de novas 
empresas estendendo também para as empresas que já operam no município. Esse 
é um dos pontos principais para a geração de emprego e renda; 



4.3. Implantar o Plano de Carreira dos Servidores Municipais;- Criação do 
Programa Município Digital, em que todos os equipamentos públicos oferecerão 
acesso à internet via wifi gratuito para a população;  
4.4. Criação da sub-prefeitura na Serra da Cantareira; 
4.5. Implantação de um Mercado Municipal; 
4.6. Criar uma linha direta de ônibus de Mairiporã à Guarulhos; 
4.7. Reabrir agência dos Correios no distrito de Terra Preta; 
4.8. Buscar parcerias com o sistema S (Sesi, Sesc, Senai, Senac) para 
possibilitar ensino técnico para jovens e adultos na cidade, qualificando mão de 
obra para o mercado de trabalho;  
4.9. Transparência total das ações do governo;  
4.10. Incentivar a indústria, o comércio e os prestadores de serviços, ouvindo 
cada setor para apoiar da melhor forma possível. 

 

5. OBRAS, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
5.1. Modernização e mais agilidade na aprovação de projetos;  
5.2.  Regularização fundiária e imobiliária;  
5.3. Buscar parcerias com os governos federal e estadual para a construção 
de vias alternativas para melhorar o fluxo do trânsito na região central do 
município; 
5.4. Viabilizar a construção de casas populares com total infraestrutura no 
entorno (creches, escolas, posto de saúde, entre outros); 
5.5. Desburocratizar o processo de aprovação para aquisição das casas 
populares;   
 

6. AÇÃO SOCIAL  
6.1. Criar um sistema único de Assistência Social;  
6.2. Atendimento às famílias e aos usuários de drogas;  
6.3. Trabalhar a capacitação dos servidores sobre o tema direitos humanos; 
6.4. Ampliação dos programas de transferência de renda; 
6.5. Criar programas que estimulem o envelhecimento ativo da população; 
6.6.  Fortalecer ações de combate a extrema pobreza, em parceria com a 
sociedade e o terceiro setor;  
6.7. Criar Projetos sociais alternativos com parcerias público privada. 
  

7. ESPORTE E LAZER 
7.1. Reformar e construir novas praças esportivas nos bairros;  
7.2. Criar as Olimpíadas Estudantis;  
7.3. Incentivar atividades esportivas para a terceira idade em parcerias com 
academias de ginástica;  
7.4. Incentivo às atividades de montain bike e down hill;  
7.5. Criar projetos de esportes e lazer nos bairros;  
7.6. Incentivar torneios de futebol para inserção de Mairiporã nos 
campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol;  
7.7. Criar pistas de skate para os nossos jovens;  
7.8. Investir na modalidade de esporte de aventura;  



7.9. Criação do Passe Livre do Esporte, em que isentaria a tarifa do 
transporte público aos alunos que frequentam alguma das modalidades esportivas 
no município;  
7.10. Incentivar, de forma sustentável, o esporte náutico;  
7.11. Incluir no calendário oficial do município a etapa paulista do 
campeonato de natação;  
7.12. Investir em esportes aquáticos; 
 

8. CULTURA E TURISMO 
8.1. Incentivar com estrutura projetos como Som na Praça, em bairros mais 
distantes, oferecendo oportunidade para Criar o museu municipal;  
8.2. Implantar um sistema de financiamento da Cultura;  
8.3. Investir em capacitação profissional de arte-educadores; 
8.4. Criar programas de iniciação artística para populações de risco;  
8.5. Fomentar apoio para empreendimentos do turismo cultural 
sustentável;  
8.6. Promover uma gestão participativa com debates frequentes com 
representantes do setor;  
8.7. Criar feira de artesanato e arte de rua;  
8.8. Implantação de uma chalana para passeio na represa Paiva Castro;  
8.9. Finalizar o parque Linear, com ciclovia e pista de caminhada iluminada 
e monitorada da área de eventos em frente à ETA da Sabesp até a Sete Quedas e 
da área da Biblioteca até a Vila Machado;  
8.10. Criar o turismo social e educativo;  
8.11. Fomentar o turismo ecológico com trilhas nas propriedades rurais 
instruindo os moradores para abertura de lojas vendendo os produtos aos turistas;  
8.12. Fazer o projeto e buscar recursos junto ao Miniterio do Turismo para a 
implantação de um espaço de lazer e turismo, na região da represa Paiva Castro, 
tipo a que já existe na cidade de Sertãozinho, interior de SP.  
 

9. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 
9.1. Criar o Centro do Bem Estar animal;   
9.2. Incentivar a agricultura familiar;  
9.3. Implantar, juntamente com a pasta da Educação, Programas como 
Horta na Escola, Doação de Mudas, entre outros;  
9.4. Montar uma usina de reciclagem com parceria público privada;  
9.5. Mapear nascentes e cursos d´água;  
9.6. Incentivo à apicultura;  
9.7. Incentivo às práticas que contribuam para um meio ambiente saudável, 
como utilização de energia solar / eólica, coleta seletiva, redução de poluentes, 
entre outros;  
9.8. Criar ecoponto para descarte de entulho para evitar a poluição ao meio 
ambiente;  
9.9.  
9.10. Trabalhar na reavaliação do processo de licenciamento ambiental.  


