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01- APRESENTAÇÃO 

 

O DC é um partido que preza pelo compromisso com a FAMÍLIA, com a defesa de 
seus valores, o atendimento pleno de suas necessidades, e tem como objetivo 
fundamental, a construção de um País de todos e para todos, UM SÓ BRASIL PARA 
TODOS OS BRASILEIROS.  

Queremos implantar a nova política no Município de Mairiporã; e iniciamos 
nossa proposta baseado no slogan da Campanha: “Um novo rumo para uma nova 
Mairiporã”; ancorado na #CorrupçãoZero tendo em vista que hoje não podemos tratar 
de política sem combater esse câncer que está instalado em vários poderes:  a 
corrupção.  

Mais que uma ação política; isto é nossa obrigação como bons cidadãos. 

Mais do que um “Plano de Governo”, para participar de uma eleição, a proposta 
de trabalho do DC é um compromisso que assumem, não apenas os candidatos a 
prefeito e vice, mas todos os candidatos a vereador e simpatizantes da legenda que 
entendem a urgência de uma administração dinâmica, que possa aliar as tecnologias 
deste momento com a história de nossa cidade e a garra de nossa gente. 
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01- DIRETRIZES DA GOVERNANÇA 

  A proposta de governo está fundamentada no desenvolvimento local integrado 
e sustentável. Promover a integração deste desenvolvimento, possibilita o crescimento 
socioambiental sustentável, capaz de suprir necessidades imediatas e de futuro, 
descobrir e despertar vocações locais, desenvolver potencialidades especificas e de 
fomentar o aproveitamento de suas vantagens estratégicas.  

A gestão compartilhada, a inclusão social e o respeito ao equilíbrio financeiro, 
são os princípios que orientam a forma de administrar que será praticado.  

A visão moderna de integração das várias políticas públicas, seus instrumentos e 
gestão planejada, vão permitir que o município de um salto em seu crescimento 
econômico, de maneira sustentável, sem criar zonas de exclusão.  

Pensar o município a partir de uma visão ampla e articulada, fundamentada no 
planejamento estratégico para todos os setores, ou seja: onde estamos, onde queremos 
chegar, onde podemos chegar e com quais recursos.  

A política do servir compartilhando o poder, é a política que queremos praticar, 
porque não se “governa sozinho”; além disso, aplica-la com: transparência, ética, 
coerência, propostas concretas e ideias realistas, embasadas no saber ouvir, conforme 
o aprendizado da vida profissional e impulsionar a educação política rumo a Mairiporã 
que desejamos.  

Ou seja, trabalhar a ponderação, com assertividade, mantendo o diálogo aberto 
e oportunizando a acessibilidade a todos cidadãos, com ações constantes e sustentáveis, 
queremos construir soluções inovadoras, com foco diferenciado na zona urbana e rural, 
e finalmente oportunizar o bem-estar social, com uma visão sistêmica e de futuro para 
todo cidadão. 
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02 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORÇAMENTÁRIA  

Adoção do critério da competência e do mérito na composição do secretariado 
e do gabinete do poder executivo municipal.  

Valorização do servidor público com base no desempenho aferido por um 
método de avaliação respaldado em produtividade e consequente progressão 
profissional horizontal e vertical.  

Adoção de referenciais baseados em modelos de gestão de excelência cuja 
operacionalidade já foi comprovada na prática.  

Conselho de Governo com efetivo papel integrador das secretarias, com reuniões 
periódicas de rotina, capazes de fornecer respostas ágeis a todo tipo de questão, 
inclusive as emergências.  

Visitas regulares do prefeito ou vice-prefeito aos distritos e bairros para prestar 
contas de seus atos de governo e ouvir as justas demandas apresentadas pela 
população.  

Governar de Portas Abertas aos Cidadãos.  

 
Atribuir de imediato função operacional ao Vice-prefeito, ou na impossibilidade 

em assumi-la, o mesmo fará renúncia pública de salário, ao fundo social de 
solidariedade. 

Com esta ação serão economizados quase um milhão de reais em quatro anos. 
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03 - GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

 

Atenção especial às parcerias público-privadas “PPPs”, como forma de 
potencializar as ações e projetos do poder público municipal.  

Incentivo a formação de profissionais especializados para o segmento do 
turismo, agronegócio e industrial no município.  

Estudo sobre a implantação de alternativas viáveis, possíveis e sustentáveis para 
a destinação dos resíduos sólidos urbanos.  

Coleta Seletiva e compostagem.  

Serviços de pavimentação de vias urbanas e manutenção eficiente das 
pavimentadas.  

Programa de Melhoria das estradas vicinais.  

O funcionário será respeitado em sua função; a começar por um projeto de 
recuperação de seu poder de compra através do tão sonhado plano de Carreira. 
 

Reduzir o número de vereadores ou seus salários: Tal ação depende do 
legislativo, no entanto o executivo como gestor dos bens públicos tem o dever de propor 
sua economia também nessa questão. 

A administração precisa ser independente, não pode ser um negócio de 
investidores financeiros, muito menos de família isolada. 
 

Não será tolerado o nepotismo, seja direto, indireto ou cruzado. 
 

Será instituído o Gabinete “on line“, no qual todas as reuniões que impliquem 
gastos públicos fiquem disponíveis ao cidadão para acompanhamento e consulta. 

 
Ao invés de um único “Ouvidor”, teremos um departamento de ouvidoria, com 

equipe volante que ao averiguar demandas não resolvidas, colher reclamações e 
vistoriar andamentos, conclusão e efetividade de serviços.  
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Promoveremos auditoria interna nas contas públicas da prefeitura, 
independente de órgãos estaduais e federais. 
  

Serão promovidas auditorias direcionadas aos repasse de dinheiro e insumos 
feitos ao HNSD (Hospital Nossa Senhora do Desterro), com possível intervenção no 
órgão, para averiguar irregularidades no funcionamento interno. 

 

Buscar articulação e parcerias com os governos estadual e federal para trazer 
posto do INSS, Poupa tempo, Receita Estadual e Federal, JUCESP, com essas ações 
fomentaremos o desenvolvimento incentivando empresas a instalar-se na cidade 
trazendo emprego e renda.  

 
 
04 – TECNOLOGIA 

 
Facilitar a implantação de redes de telefonia e internet.  
Abrir uma rede própria na prefeitura e liberar o “Wi Fi“em todos os prédios 

públicos, em especial nos fins de semana e feriados. 
Integrar todo sistema público de forma a desburocratizar os pedidos, dando 

retorno imediato e acompanhamento on-line de solicitações. 
Isentar de taxa pedidos imediatamente improcedentes, ou serviços inexistentes. 
 
Digitalizar todo os procedimentos públicos. 
 
Digitalizar todo o acervo processual da prefeitura, e disponibiliza-los para 

consulta respeitando as “Leis de Acesso a informação” 
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05 - EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  

Adequar o ensino às necessidades e realidades de Mairiporã, respeitando as 
peculiaridades dos distritos e zona rural, preparando as futuras gerações e 
requalificando a atual geração para os desafios do desenvolvimento local integrado e 
sustentável.  

Empenhar esforços para implantação progressiva da Educação em tempo 
integral, voltada para a qualidade e excelência, focada em resultados, com valorização 
profissional dos professores da rede municipal.  

Propiciar capacitação aos gestores das escolas municipais, com foco no estímulo 
ao desenvolvimento do empreendedorismo junto aos professores, servidores e alunos.  

Merenda escolar de qualidade com adoção de técnicas para uma boa 
alimentação, com acolhimento alimentar também no período de férias. 

Readequar as cargas horárias dos serviços gerais e auxiliares escolares, visando 
uma presença produtiva dos servidores.  

Criar um programa de alimentação para os servidores.  

Buscar parcerias junto as universidades, a fim de estabelecer e implantar campus 
em nossa cidade, além de parcerias junto ao SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e outros.  

Fomentar a Inclusão Social através do amplo acesso aos bens e serviços 
educacionais bem como aos mecanismos que garantam a ascensão social e econômica.  

Combater a todo e qualquer tipo de preconceito, e resgatar a autoestima dos 
munícipes, acabar com a distinção de etnias, pois somos uma só nação e um povo forte.  

Será feito convênio com os perueiros já existentes, e ofertado aos universitários 
o transporte com até 100% de isenção.  

Mãe Crecheira: Com esse projeto vamos resolver a questão das vagas em creches 
e em contrapartida também gerar empregos a mulheres em sua própria região. 
 

Para atendimento e socorro à população em situação de vulnerabilidade social 
criando condições para sua reinserção na sociedade, faremos  
conhecido e daremos destinação social a propriedades públicas já existentes. 
 



 

8 
Plano de Governo-DC Mairiporã 2021 a 2024 “ Um Novo Tempo, Um Nova cidade “ 

 

06 - SAUDE HUMANIZADA, SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO AMBIENTAL:  

Promover a saúde, especialmente com programas de medicina preventiva, com 
o reaparelhamento e a ampliação do atendimento humano e profissional à população.  

Valorização dos profissionais da saúde do município, que participem de cursos 
de: formação continuada, aprimoramento no atendimento e de qualificação 
profissional.  

Não permitir a falta de medicamentos, estudar a possibilidade de aumentar a 
cesta de remédios disponíveis à população.  

Informatizar a saúde de modo a disponibilizar os prontuários médicos dos 
munícipes, ficando acessíveis em todas as unidades de consulta ambulatorial e de 
emergência 

Implantação progressiva, em todo o município, do saneamento básico 
adequado.  

Incentivar a coleta seletiva; a começar pela própria administração.  
 

Corrigir os aumentos abusivos de taxa de lixo, de acordo com o fator gerador. 
 
Excluir a taxa de lixo de terrenos que não possuam construção. 
 
Incentivar a cooperativa de catadores e recicláveis do município. 

 
Implantar uma cooperativa de RCCs (Resíduos da construção civil),  gerando de imediato 
empregos e renda na construção civil ecologicamente correto. 
 
Criação de ECOPONTO, onde a população possa fazer descarte adequado de materiais, 
 
Manutenção da operação “cata trecos” nos bairros evitando o descarte de móveis, 
eletro- eletrônicos e utensílios domésticos em locais impróprios, assim incentivamos a 
implantação do programa ‘’ Doador solidário’’. 
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Questão SABESP: 
 

O último contrato negociado com a Sabesp; nos deu o “Parque Linear”; mas isso 
é muito pouco se consideramos que ainda não temos água e esgoto em grande parte do 
município. 

 Ademais, somos penalizados por sermos um reservatório e não temos uma 
contrapartida social.  

Vamos renegociar com firmeza com a Sabesp e repassar à população esses 
benefícios através de uma tarifa social justa. 

Será cobrado a conclusão do Parque Linear em sua totalidade que deve se 
estender do Rio Acima até a ponte da estrada Santa Inês. 

Será cobrada da Sabesp a cobertura total de fornecimento de água no município, 
bem como projetos e parcerias para solucionar a questão de saneamento básico.  
 

Serão oferecidas consultas on line dos médicos de família, através de 
equipamentos modernos destinados aos agentes de saúde. 
 

Funcionamento integral do Hospital Anjo Gabriel, através de orçamento 
especifico compartilhado destinado a esse quesito. 
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07- TURISMO COM VISÃO DE FUTURO: 

Consolidar a atividade turística, através de uma infraestrutura adequada, que 
assegure a preservação ambiental e cultural dos valores e tradições locais.  

Patrimônios que diferem de outros destinos, em razão da quantidade enorme de 
matéria prima belezas naturais, próprias para transformação em produtos turísticos. 

Divulgar Mairiporã como destino turístico em feiras de turismo.  

Desenvolver e adequar os atrativos turísticos: negócio, histórico-cultural, 
ecológico e esportivo em todo o município a fim de atrair visitantes durante todo o ano. 

Implantação do sistema de passeios turísticos aos principais destinos municipais 
para receber os visitantes. 

Divulgar o calendário anual de eventos municipal, incentivar mais projetos 
culturais ligadas a leitura, música, dança, cinema, teatro e esporte, com maior 
envolvimento da iniciativa privada, dentro e fora do município.  

Incentivar a produção artesanal, feiras e congressos ligados a cultura local. 

Estimular nas escolas do município a adoção de disciplinas voltadas ao segmento 
turístico, industrial, artesanal e da agropecuária, com foco na economia local.  

Planejamento em Gestão compartilhada com parceria com o empresariado do 
setor.  

Qualificação empresarial e de mãos de obras em parceria com setores do 
seguimento turístico.  

Reurbanização e paisagismo com a conscientização dos moradores para a 
preservação.  

Promover a melhoria e manutenção da sinalização turística do município. 

Instituir o Museu Municipal; através de recolha, incentivo a doações e até 
mesmo compra de acervo. 
 

Criar o projeto contadores de história para preservar a memória de nossa cidade 
já em estado de esquecimento. 
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Avaliar a real situação da área hoje conhecida como “Pico do Olho d´agua “, e 
assumi-la de vez como pública. 
 

Essa é uma questão que já a muito tempo se encontra sem solução. Assumir a 
área e destiná-la a um projeto ecologicamente correto, com infraestrutura para receber 
o turista e viável financeiramente para o município. 
 

A represa e seus “braços “deve ser explorada turisticamente, bem como a 
construção de quiosques em seu entorno gerando emprego e renda aos munícipes, 
conciliando a preservação da natureza ao seu redor. 
 

Cachoeiras, fazer parcerias para que a visitação seja segura e viável 
 
08- CULTURA, ESPORTE E LAZER  

Resgate da cultura com apoio incondicional as manifestações populares e de 
raízes históricas.   

Apoio aos atletas do município através de incentivos a patrocínios ou aquisição 
de bolsa-esportiva.  

Na prática de esporte e lazer, fazer uso da infraestrutura das escolas, praças e 
espaços públicos que permitam a prática das atividades. 

Promover a manutenção e reforma dos equipamentos lúdico esportivos como: 
quadras poliesportivas, campos de futebol e parquinhos infantis nos diversos bairros do 
município.  

Criar os CEEs: Centros de Excelência Esportiva, onde todo atleta que destacar-se 
em sua modalidade possa treinar e receber incentivos para representar nossa cidade 
em competições de níveis regional, estadual, nacional e internacional.  

 

 

 

 

 



 

12 
Plano de Governo-DC Mairiporã 2021 a 2024 “ Um Novo Tempo, Um Nova cidade “ 

09- SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA 

Garantir segurança pessoal e social aos munícipes e aos visitantes turistas que 
procuram nossos atrativos históricos, culturais e ambientais, requisito básico para a 
manutenção e ampliação da atividade turística.  

Implantar sistema integrado de vídeo monitoramento nas principais entradas 
acesso do município, com base comunitária seja com a Policia Militar ou GCM. 

Apoiar as polícias civil e militar, inclusive com reconhecimento público social dos 
policiais, responsáveis pela segurança pública municipal no rigoroso cumprimento da 
lei, inclusive no combate ás pequenas transgressões, origem das maiores.  

Melhorar o monitoramento progressivo acompanhado de tecnologia de ponta 
para servir como informação as polícias.  

Compromisso de reestruturar e implementar, com especial atenção, as 
propostas referentes à infraestrutura urbana e o programa habitacional em acordo com 
o Plano Diretor municipal.  

Incentivar a manutenção e adequação conforme legislação municipal das 
calçadas com incentivos aos proprietários que colaborarem. 

Buscar recursos federais e estaduais para transferir as famílias que residem em 
moradias localizadas em área de risco para locais seguros. 

Dotar a cidade de mecanismos ágeis de reconstrução de imóveis afetados por 
catástrofes, fazendo paralelamente um trabalho de prevenção a desastres junto a 
“Defesa Civil”.  

Buscar parcerias junto ao Estado para implantar uma Brigada de Bombeiros no 
município. 

Redesenho do trânsito local com projeto de engenheiros da área.  

Mairiporã é cortada por duas rodovias; mas em função da implantação do 
pedágio muitos de nossos bairros perderam acesso a elas. Vamos corrigir essa situação, 
seja pela criação de vias alternativas de acesso, seja por isenção de taxa para placas do 
município. 

Em relação à estrada estadual Luís Salomão Chama serão criadas alças de acesso 
aos bairros e loteamentos em sua margem. 
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Nossa cidade é formada por manchas urbanas e uma grande área rural, cada uma 

com suas próprias demandas que podem ser resolvidas com mais dinamismo através de 
parcerias com os moradores do local.  

 
Criar sub-regiões administrativas de prestação de serviços. 

 
Reativar a figura do “Conserveiro “, que cuida de ruas, praças e mantém as 

regiões limpas e organizadas. 
 
 

Com grande malha viária malconservada e quase a totalidade de seus 
implementos alugados, aliado isso a questão dos semáforos na área central; nossa 
cidade ainda não se encontrou nessa questão.  
 

Serão reordenadas as vias de acesso e o desvio do trânsito externo do centro. 
 

Com a ampliação da rotatória de acesso Fernão Dias/Tabelião Passarela, bem 
como a construção de um lago ornamental no centro da rotatória para que possa 
receber a água da chuva e ser bombeada para represa. 
 

Construir uma via de duas pistas mão única que ligue Parque Linear à biblioteca, 
desafogando a Tabelião Passarela e criando espaços de estacionamento o que gerará 
maior fluidez no trânsito e fomentará o comércio local. 

 
Rever o sistema de monitoramento, e integra-lo aos anseios reais da população 
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10- INFRAESTRUTURA 

Resolver o problema da inundação na Área Central, ao unir o sistema de captação 
e redistribuição das águas pluviais com um moderno projeto paisagístico para as 
entradas de Mairiporã. 
 

Redimensionamento das redes de Captação já existentes e construir novos 
pontos de captação emergencial. 
 

 Em Terra Preta, serão tomadas as devidas providências para a canalização do rio 
que corta o centro, desassoreamento nas demais regiões, prevenindo cheias, bem como 
as do Jundiaizinho e Divisa. 

Dar incentivo à vinda de empresas, atacadões, mercados e distribuidoras, 
shoppings center e seus derivados, cinema etc.  
 
  Buscar parcerias para montar um “Porto Seco” no município, uma vez que temos 
rodovias próximas e o aeroporto internacional de Guarulhos. 
 
11- CAUSA ANIMAL  
 

Serão consultados todos os cuidadores com o intuito de uni-los em uma 
Associação para que possam legalmente receber recursos e serem de fato reconhecidos 
juridicamente como tais, considerando que o trabalho que desenvolvem é de vital 
importância para o município. 

 
Criar o primeiro hospital veterinário municipal, para isso vamos usar a própria 

estrutura da prefeitura aliada com as clínicas já existentes. 
 
Dar apoio a causa animal através de ações integradas, tais como: Criação do HCV 

através de parceria com os profissionais do município em apoio a estrutura já existente 
na prefeitura. 
 

Dar suporte técnico e acompanhamento veterinário, aos atuais cuidadores. 
 

 
 

12- CONCLUSÃO 
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Prefeitos, vereadores, e qualquer agente público; nada mais são do que 

empregados do povo que ao receberem seus mandatos tem por obrigação ética e moral 
de bem desempenha-los. 

 
Nosso plano de trabalho, é arrojado em suas metas; mas é perfeitamente 

possível se implantado através do comprometimento da autoridade no zelo com o bem 
público. 

 
Nós, da “Democracia Cristã” entendemos que todo aquele que corrompe a 

função pública, comete crime contra a humanidade, desonra o Deus verdadeiro rouba 
o direito sagrado das futuras gerações de coexistirem em um mundo digno, fraterno e 
democrata.  

 
Quem pratica a corrupção, desmerece nossos pais em suas lutas pela 

democracia, e corrompem nossas crianças em suas potencialidades 
 
Essa é a razão que escolhemos como lema o “#CorrupçãoZero”, porque nenhum 

de nós é corrupto; ao contrário nós hoje somos as vítimas que sofrem por causa dela! 
 
 
 
 
“Sinais! Fortes Sinais” 
 
 

“A Mudança que queremos em nossa cidade, deve 
primeiro acontecer em nosso coração” 

 
 
Elaborado em 2020, por Manoelino Cordeiro, Jarbas de Oliveira e equipe de 

voluntários do DC Mairiporã 


