PLANO DE GOVERNO
JUIZ JOÃO
Pra mudar do jeito certo!

“A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos
aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos”.
BARACK OBAMA

MAUÁ/SP
2020
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APRESENTAÇÃO
Coragem para cuidar das pessoas da cidade
Um Plano de Governo eficiente deve ir além da sugestão de propostas para
compreender a realidade da cidade e como ela afeta a vida das pessoas.
Feito isso, o próximo passo é discutir as demandas emergenciais, analisar
friamente as contas públicas, definir as prioridades e avaliar as estratégias.
Um bom Plano de Governo deve ainda, com bom senso e muita sensibilidade,
propor políticas públicas eficientes, ajustar o orçamento do município, ser realista e
demonstrar que é possível fazer aquilo que é necessário para o desenvolvimento local.
O verdadeiro Plano de Governo deve ter visões, posições e valores, além de
compromisso com o povo e definir metas para a realização de seus objetivos.
Assim, é apresentado aqui à população de Mauá o Plano de Governo do Juiz
João, visando responder, de forma objetiva, as principais questões pertinentes à
administração pública arrojada, ética e transparente.
Este programa foi construído com a participação de 36 coordenadores de
Grupos de Trabalho, além da análise de milhares de propostas vindas da população de
Mauá. Os resultados vão além, com ampla participação de especialistas, gestores e,
principalmente, da sociedade.
Compromissos
Modernizar a máquina pública com participação popular, por meio de políticas
públicas transparentes para a construção de um relacionamento entre a sociedade e o
poder público.
O objetivo é melhorar a vida das pessoas, oferecendo oportunidades para a
população mauaense, pensando nas gerações futuras, principalmente no período
pós-pandemia, com foco em deixar a cidade melhor, mais sustentável, democrática,
segura e participativa.
Percepções
Existe uma percepção de que Mauá ficou para trás em relação às demais
cidades do Grande ABC quando avaliado o desenvolvimento do município.
A atual crise econômica e retração financeira das cidades, com o aumento do
desemprego e do número de falências e concordatas, queda na renda familiar,
diminuição da atividade industrial e comercial com recursos limitados, acarretou a
queda dos investimentos, principalmente em questões estruturantes.
Portanto, será essencial que o gestor público tenha compromisso de administrar
a cidade com gestão eficiente, capacidade, diálogo permanente, olhar humanitário e,
principalmente, moralidade administrativa.
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Nossa Cidade
Aos 65 anos, Mauá soma cerca de 473 mil de habitantes em sua população,
sendo que 48,9% se reconhecem como homens e 51,1% como mulheres.
O Produto Interno Bruto (PIB) de Mauá atingiu R$ 16 bilhões, em 2017. O PIB
per capita atual é de R$ 35.251,59 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDH-M/2010) foi de 0,766.
Em 2019, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) divulgou um relatório referente
ao balanço orçamentário do quinto bimestre das prefeituras paulistas e indicou que
Mauá é o sexto município do estado com maior variação negativa entre receita
prevista e arrecadação. Conforme o relatório, a prefeitura esperava R$ 1,2 bilhões ano
passado, porém obteve R$ 863 milhões, uma diferença de R$ 404 milhões.
Confira abaixo a previsão orçamentária para 2020, considerando as despesas
da Prefeitura de Mauá por funções de governo:

UN.
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22
23

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXECUTIVO
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO – GP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO – SAM
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA
CIDADANIA – SJDC
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
CIVIL – SSPDC
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL – SPS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO – SDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SE
SECRETARIA DE FINANÇAS – SF
SECRETARIA DE GOVERNO – SG
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SH
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO – SPU
SECRETARIA DE SAÚDE – SS
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS – SSU
SECRETARIA DE OBRAS – SO
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE – SCJ
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER – SEL
SECRETARIA DE TRANSPORTES – ST
SECRETARIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO –
STSV
SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE –
SVMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR – SSA
SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA – STR
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR (R$)
5.310.000,00

%
0,49
2,21

24.059.000,00
0,75
8.159.000,00
2,39
26.095.000,00
28.981.000,00
1.551.000,00
190.525.000,00
21.973.000,00
12.051.000,00
25.711.000,00
5.868.000,00
290.038.000,00
79.348.000,00
47.277.000,00
6.602.000,00
13.877.000,00
54.832.000,00

2,66
0,14
17,47
2,01
1,11
2,36
0,54
26,60
7,28
4,34
0,61
1,27
5,03
4,92

53.707.000,00
0,48
5.236.000,00
10.832.000,00
4.067.000,00
2.001.000,00
641.000,00

0,99
0,37
0,18
0,06
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24

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
MULHERES - SPPM

1.104.000,00

0,10

Quanto a corpo de trabalho, a prefeitura possui aproximadamente 6.181
servidores, sendo 4.030 efetivos, 638 em comissão e 1.513 cargos em diversas outras
contratações, cargos diretos da prefeitura, sem contabilizar os cargos indiretos
(prestadores de serviços e outros).
A mortalidade infantil em Mauá é de 12,74 para cada 1.000 nascidos vivos.
98% da população têm acesso a água potável e 72% ao tratamento de esgoto.
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Princípios do Plano de Governo
O Plano de Governo do Juiz João para a Prefeitura de Mauá é guiado por pilares
essenciais para uma administração pública inovadora, transparente e participativa, com
compromisso e ações anticorrupção.
A administração pública inovadora pode ser resumida na busca constante por
soluções eficientes para os problemas da cidade, com uso de tecnologias que
permitam melhor atendimento à população, ganhos de agilidade e produtividade a
custos menores.
A transparência e o aperfeiçoamento institucional são variáveis permanentes,
tanto na formulação de políticas, quanto na relação da prefeitura com a sociedade.
A participação popular é a base para um governo justo e transparente, o que
contribui para aumentar a eficácia dos equipamentos públicos. O compromisso traduz o
verdadeiro pacto entre partes, onde a administração pública se compromete com a
busca por resultados, a população com a participação permanente e o setor privado
com parcerias que viabilizem projetos para o desenvolvimento sustentável da cidade.
O combate à corrupção vem através de uma política pública instituída em todos
os pilares da administração, alinhada com a legislação federal, com as normas da
cidade e com as legislações anticorrupção.
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Mauá no pós-pandemia
Após a pandemia, as cidades terão de enfrentar grandes desafios. Os reflexos
da pandemia do novo coronavírus e da recessão econômica têm forte impacto nas
cidades que já estão sofrendo com a queda de receita orçamentária, com o aumento do
desemprego, da pobreza, da população de rua, de pessoas com problemas
psicológicos, da demanda de atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), da
demanda no atendimento da Assistência Social e dos dependentes químicos e
alcoólicos, além da crise na Educação com o aumento de alunos matriculados na rede
pública, microempreendedores com dificuldades em manter seus negócios, grandes
empresas com produção reduzida devido ao novo sistema de revezamento de
funcionários e o grande impacto na corrupção com desvio de dinheiro público e
consequentes processos de investigação, principalmente relacionados ao hospital de
campanha e à compra de luvas superfaturadas, no caso de Mauá.
Tudo isso trará grandes obstáculos para a promoção de políticas públicas em
uma nova realidade, com a busca por inclusão social, o incentivo ao comércio local e
aos microempreendedores, a desburocratização da abertura de novas empresas e
oferta de inclusão digital nas comunidades com unidades tecnológicas móveis.
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Análise de coleta do plano de propostas
O Plano de Propostas do Juiz João foi lançado em 19 de junho de 2020. A
plataforma on-line convidava os moradores de Mauá a dividirem suas percepções,
opiniões e sugestões sobre a cidade, além de oferecer um espaço para que os
mesmos apontassem quais são os maiores problemas dos bairros onde vivem. Ao final,
os dados coletados apontam que o povo sente com:
-

A falta de água;
A falta de clínicos gerais e de médicos especialistas;
A demora no atendimento da rede pública de Saúde;
A insegurança;
A necessidade de mais vagas em creches;
O sistema de transporte obsoleto e precarizado;
A ausência de uma política eficiente de coleta de lixo;
A falta de limpeza dos espaços públicos e de manutenção preventiva das
vias, incluindo bueiros, ralos e galerias.

Entre as áreas de atuação do governo, os moradores definem as prioridades:
- Saúde;
- Educação;
- Segurança;
- Transporte público;
- Emprego;
- Moradia;
- Mobilidade;
- Assistência social.
A inclusão de transparência, honestidade e respeito também foi apontada como
uma das prioridades da população mauaense. Isso em contrapartida ao grau de
insatisfação, que teve um dos mais altos índices.
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Diretrizes
O Plano de Governo do Juiz João foi dividido em três eixos estratégicos:
1. Cidade Inovadora e Transparente é o eixo voltado especificamente ao
aperfeiçoamento da administração pública, que tem como proposta
central a aplicação de ferramentas inovadoras, planejamento, contas
públicas, controle, transparência, descentralização e gestão de
processos. Esse eixo aborda as seguintes questões:
1.1 Gestão Transparente;
1.2 Gestão Moderna e Humanizada;
1.3 Participação Popular; e
1.4 Inovação.
2. Cidade Zelosa é o eixo voltado aos serviços públicos e direitos sociais
sob responsabilidade do poder municipal e aborda as seguintes questões:
2.1 Saúde;
2.2 Segurança;
2.3 Educação;
2.4 Assistência Social;
2.5 Juventude;
2.6 Políticas para Mulheres; e
2.7 Habitação.
3. Cidade Viva é o eixo dos espaços públicos e contempla Zeladoria
Urbana, Transporte Público, Mobilidade, Saneamento, Coleta Seletiva,
Incentivo ao Esporte, Apoio à Cultura, Atração de Investimentos e
Empreendedorismo. Esse eixo aborda as seguintes questões:
3.1 Desenvolvimento Econômico;
3.2 Mobilidade e Transporte;
3.3 Urbanismo;
3.4 Meio Ambiente e Sustentabilidade;
3.5 Cultura; e
3.6 Esporte e Lazer.
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1. Cidade Inovadora e Transparente
Indicadores
Mauá alcançou a nota 4,3 em uma avaliação do Ministério Público Federal,
ocupando a 398ª posição entre cidades brasileiras no Ranking Nacional da
Transparência, instrumento que analisa o combate à corrupção no poder público.
Propostas
A falta de transparência em Mauá é um problema gravíssimo. O atual governo
não disponibiliza informações claras sobre a destinação dos recursos e sobre as
contratações dos serviços, como: saúde; educação; asfalto; coleta de lixo e outros.
Todo cidadão tem direito às informações públicas e é dever do município torná-las
acessíveis.
A proposta é trazer então transparência e prevenção e combate à corrupção
para o governo, além de promover uma reestruturação administrativa do município e
redução de secretarias, passando das atuais 23 para 16.
Essas são algumas das estratégias possíveis para tornar a administração
pública mauaense mais transparente.
Eixo Estruturante
MAUÁ TRANSPARENTE sustenta-se nos seguintes pilares:
1.1 Gestão Transparente
Ampliar as informações no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, com
demonstração de receitas, compras, licitações, nomeações, convênios, repasses,
contratos e serviços.
Implantar um sistema de auditoria das contas públicas em todos os setores
públicos para verificar possíveis irregularidades e evitar desvios.
Fortalecer a Controladoria Geral do Município como órgão autônomo para
atividades de controle interno.
Criar um Portal de Atendimento ao cidadão para acesso on-line aos diversos
serviços da gestão municipal de forma rápida.
1.2 Gestão Moderna e Humanizada
Nomear técnicos e especialistas em todas as secretarias, reduzir o número
de cargos comissionados e o número total de secretarias.
Valorizar, capacitar e promover o desenvolvimento dos servidores públicos
através de um modelo participativo de governo, com mecanismos de escuta ativa.
Promover ampla reforma administrativa a fim de melhorar a execução dos
serviços em todas as áreas.
Criar padrões de atendimento humanizado em ambientes de trabalho
saudáveis.
Investir no desenvolvimento institucional com aquisição de equipamentos e
sistemas mais modernos.
Tornar os processos mais inteligentes, migrando de processos
administrativos de papel para formato eletrônico.
Ampliar os serviços públicos municipais nas regiões de planejamento,
descentralizando os atendimentos para os bairros e também por unidades móveis.
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1.3 Participação Popular
Criar o Mandato Colaborativo, uma nova forma de gestão que tem como
intuito trazer a sociedade para o centro dos debates municipais e incluí-la na discussão
das políticas públicas.
Promover reuniões com a comunidade dentro das escolas municipais,
facilitando a participação popular e colhendo propostas de melhorias.
Incentivar a participação dos munícipes nos Conselhos Municipais.
1.4 Inovação
Elaborar e implementar Acordos de Cooperação Técnica com as melhores
empresas de Tecnologia, nacionais e multinacionais, a fim de alavancar a
modernização do Governo Municipal de Mauá.
Incentivar a parceria entre secretarias com projetos intersetoriais.
Modernizar a integração e velocidade da internet do poder público.
Criar um conselho tecnológico que pense a cidade nos próximos 10 anos.
Aplicar, na prática, os índices estabelecidos para Mauá se tornar uma cidade
inteligente.
Modernizar sistemas do poder público (licitação, pesquisas, compras,
integração e outros).
Criar a escola municipal de robótica, além de implementar uma escola
municipal de governo e inovação, com intuito de oferecer capacitação para as
profissões do futuro.
Realizar um estudo detalhado sobre a cobertura de internet no município e,
com isso, traçar diretrizes para a ampliação da rede de fibra óptica, e assim, atrair
empresas de tecnologia para a região.
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2. Cidade Zelosa
2.1 SAÚDE
Uma das principais reclamações do povo mauaense é a Saúde. Ano após ano,
gestão após gestão, tem se visto falar de devolver a gestão do Hospital de Clínicas Dr.
Radamés Nardini para o Governo do Estado. Mas, não é disso que Mauá precisa. O
Hospital Nardini e toda a Saúde de Mauá precisam de cuidado com zelo, carinho e
responsabilidade.
Indicadores
A rede municipal de Saúde de Mauá é formada por 23 Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), 4 Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), 4 Centros de Saúde, 1
Centro de Especialidades Médicas, 3 Centros de Referência em Saúde Mental (CAPS),
1 Centros de Especialidades Odontológicas, 1 Centro de Referência em Oftalmologia e
1 Hospital Municipal.
Proposta
Deslocar a prioridade para a área de promoção da saúde e prevenção de
doenças, reduzindo, no médio prazo, os custos e a demanda por serviços hospitalares,
bem como a fila por cirurgias, consultas e exames.
Eixo Estruturante
MAUÁ SAUDÁVEL sustenta-se nos seguintes pilares:
2.1.1 Auditoria de Projetos e Reestruturação do SUS no município:
Auditar e regulamentar os projetos que ainda não tiveram sua implementação
finalizada, aumentando os níveis de transparência e eficiência da Gestão Pública
da Saúde.
Reestruturar e reorganizar o SUS no município, a fim de restabelecer os serviços
essenciais, mensurar sua produtividade, em todos os níveis de complexidade, e
viabilizar a retomada de recursos de financiamento estadual e federal.
Regulamentar e legalizar os contratos de Organizações Sociais de Saúde.
Ampliar a UTI Pediátrica.
2.1.2 Ampliar o Programa Municipal de Residência Médica e Estágios
Profissionais:
Ampliar o programa de residência médica e estágios pactuado junto ao
Ministério de Saúde, visando retomar, em essência, a formação profissional
integrada entre profissionais, médicos e pacientes, possibilitando a melhora do
serviço do único hospital municipal da rede, o Hospital de Clínicas Dr. Radamés
Nardini.
2.1.3 Adequar o Programa Municipal de Saúde Mental:
Adequar o Programa Municipal de Saúde Mental implantado no município de
forma descentralizada, de acordo com o diagnóstico, visando melhorar o
atendimento à população.
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2.1.4 Ampliar o Programa de Saúde da Família e os horários de
atendimento:
Fortalecer o Programa de Saúde da Família, complementando as equipes e
propiciando maior capilaridade nos territórios das comunidades de bairro, a fim
de melhorar o atendimento preventivo em benefício da saúde da população.
Regulamentar o vínculo empregatício dos agentes comunitários de Saúde,
mediante a realização de concursos públicos para completar as equipes, que
também poderão atuar em programas de prevenção à saúde nas redes
municipais de ensino.
Ampliar o horário de atendimento nas UBSs regionais.
2.1.5 Criar um sistema digital de gerenciamento municipal da Saúde e
reorganizar o Sistema Municipal de Ouvidoria do SUS:
Reorganizar o Sistema de Ouvidoria do SUS, com implementação de
procedimentos eletrônicos e digitais a fim de qualificar o serviço e agilizar a
tomada de providências dos casos em que se verifiquem inconformidades.
Informatizar processos e procedimentos da Secretaria Municipal de Saúde,
melhorando os equipamentos e recursos tecnológicos para qualificar e agilizar a
prestação de todos os serviços públicos do setor.
Possibilitar marcação de consultas on-line e prontuários informatizados, entre
Hospital, UBSs, UPAs e centros especializados.
2.1.6 Reorganizar a Assistência Farmacêutica do município:
Reorganizar a Assistência Farmacêutica do Município, alinhando o serviço à
Política Nacional de Medicamentos e calibrando com maior precisão o
almoxarifado local com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais,
buscando alternativas legais para minimizar a judicialização da Saúde.
Criar aplicativo para o munícipe com serviço de reserva e retirada de medicação
nas UBSs no prazo de 24 horas.
2.1.7 Promover a integração intersetorial dos serviços de Saúde:
Promover ações integradas e intersetoriais, em conformidade com as demandas
e diagnósticos de cada Região de Planejamento do município, visando mais
efetividade aos serviços públicos municipais de Saúde, incluindo os serviços de
Vigilância Sanitária, Atenção Básica, Assistência Odontológica, Atenção
Especializada, Rede de Urgências e Assistência Hospitalar.
2.1.8 Equoterapia:
Criar o serviço de equoterapia no município, um método terapêutico que utiliza o
cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de Saúde, Educação
e Equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com
deficiência (PcD).
2.1.9 Fortalecer e potencializar a Assistência Odontológica:
Fortalecer e potencializar a Assistência Odontológica Municipal desde a primeira
infância, promovendo a padronização de rotinas, bem como a adoção de
modelos humanizados de acolhimento de pacientes pelo SUS.
2.1.10 Unidade Móvel de Banco de Sangue:
Criar uma unidade móvel para coleta de doação de sangue.
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2.1.11 Mutirão da Saúde:
Realizar procedimentos laboratoriais e outros exames, além de cirurgias de
menor complexidade em forma de mutirões.
2.1.12 Expandir os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS):
Expandir os serviços públicos prestados pelo Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), mediante a contratação de mais enfermeiros psiquiátricos e médicos
psiquiatras, além de implantar uma rotina de atendimento desses profissionais
na modalidade de plantão nas UBSs.
2.2 SEGURANÇA
Indicadores
Mauá tem enfrentado problemas em relação à Segurança Pública diante do alto
número de roubos sofridos, principalmente nos bairros mais periféricos da cidade.
Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Mauá registrou 590
roubos e 543 roubos a veículos no ano de 2019.
Proposta
De acordo com o Artigo 144 da Constituição Federal, a Segurança Pública é
dever do Estado Brasileiro e direito e responsabilidade de todos. Há necessidade de
desenvolver políticas públicas próprias de Segurança que, em parceria com outras
esferas do poder, mediante convênios, possam resolver ou minimizar esse grave
problema que tem afetado a cidade na preservação da ordem pública.
Eixo Estruturante
MAUÁ SEGURA sustenta-se nos seguintes pilares:
2.2.1 Programa Municipal de Prevenção à Violência Doméstica:
Ampliar o Programa Patrulha da Maria da Penha com capacitação de novos
profissionais para o atendimento humanizado, bem como colocar mais viaturas
para atuarem no programa.
2.2.2 Aprimorar a Central 156:
Readequar a estrutura de acionamento da Guarda Civil Municipal (GCM) pelo
156.
2.2.3 Serviço Municipal de Mediação de Conflitos:
Criar o Núcleo de Mediação de Conflitos como ação de preservação da vida e da
ordem pública. Para isso, são bem-vindas parcerias com o judiciário, com a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com a Polícia Militar e com a Secretaria
Municipal de Segurança Pública.
2.2.4 Criar e ampliar o Sistema Municipal de Monitoramento Urbano por
câmeras:
Em parceria com o governo do Estado, criar um sistema de monitoramento na
cidade e nos locais de grande fluxo de veículos, a exemplo do Projeto Detecta.
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2.2.5 Assegurar o aprimoramento da Guarda Civil:
Criar o Programa Municipal de Capacitação da GCM para promover o
aperfeiçoamento do serviço público prestado à população por esses
profissionais, além de orientar e atualizá-los quanto às Legislações de Deveres e
Direitos e Competências Interpessoais.
2.2.6 Ampliar o efetivo da GCM:
Aumentar o número do efetivo de profissionais da GCM, através de concurso
público.
2.3 EDUCAÇÃO
Indicadores
Em Mauá, existem 43 escolas municipais. O déficit para as creches é de 3 mil
vagas.
Proposta
Estimular a participação e o acompanhamento da gestão escolar, criar uma rede
de apoio à formação de professores e inserir conteúdos de formação continuada para
os profissionais que atuam na rede municipal.
Eixo Estruturante
ESCOLA DO FUTURO sustenta-se nos seguintes pilares:
2.3.1 Programa Municipal de Educação Especial e Inclusiva:
Fortalecer a capacitação de profissionais da Educação para a Inclusão e ampliar
o repertório de equipamentos e insumos nas salas de recursos multidisciplinares
para atendimento dos alunos com deficiência. Além disso, estudar a viabilidade
de parceria com instituições que possam colaborar no processo personalizado
de Educação Especial para cada estudante da rede municipal.
2.3.2 Criação do Programa “Mauá pelas Crianças”:
Criar aliança entre a sociedade civil, empresas, entidades religiosas e poder
público por meio do programa "Mauá pelas Crianças", que visa o
Desenvolvimento da Educação como pilar central da nova geração e prevê a
ampliação de vagas em creches para redução do déficit.
Viabilizar a abertura de escolas aos fins de semana para atividades recreativas e
de inclusão, promovendo a integração da comunidade com as escolas.
2.3.3 Aprimorar a gestão de recursos e transferências legais:
Criar uma equipe profissional, especializada e técnica, que seja capaz de captar
e gerenciar todos os recursos disponíveis para o município na Educação, tanto
em convênios quanto nas Transferências Legais, junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Fundação para Desenvolvimento da
Educação (FDE).
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2.3.4 Acordo de Cooperação com Universidades para capacitação,
residência pedagógica e valorização do professor:
Celebrar acordos com Instituições de Ensino Superior para promover cursos de
capacitação pedagógica, mediante bolsas de estudos, nas modalidades de
Pós-Graduação.
Implantar o programa de Residência Pedagógica, que vincula a Formação Inicial
dos profissionais aos novos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular.
Estabelecer um plano de carreira, criar um Sistema de Avaliação de
Desempenho do corpo docente da cidade e oferecer prêmio de bonificação para
os profissionais exemplares.
Criar também um Programa Municipal focado no bem-estar dos profissionais,
visando a preservação da saúde pessoal e do autocuidado.
2.3.5 Novo portal da Educação:
Criar aplicativo completo para a Secretaria Municipal de Educação (SE) que dê
acesso à Legislação Municipal Educacional, ao Portal do Servidor da Educação
Municipal, a materiais didáticos da Prefeitura e aos principais dados
educacionais da cidade, além de disponibilizar um quadro de mensagens e um
chat para comunicação com professores, alunos e famílias integradas à rede
municipal de ensino.
2.3.6 Implementar um programa municipal anti-bullying:
Levar para o plano de aula estratégias didáticas sobre bullying, de acordo com a
faixa etária, trabalhando o tema em sala de aula de forma interativa e, se
possível, com a participação da comunidade.
2.3.7 Jogos Escolares Comunitários:
Realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, os Jogos
Escolares Comunitários, em formas de gincanas e atividades interdisciplinares.
2.3.8 Programa Municipal de Educação Musical:
Articular a implementação de um Sistema Municipal de Orquestra Escolar, em
parceria com escolas de música, para execução de programas pedagógicos de
educação musical.
2.3.9 Programa Municipal de Estágios Educacionais:
Implementar um Programa Municipal de Estágios não-remunerados para
recém-formados nas áreas de Psicologia, Odontologia, Terapia Ocupacional,
Fisioterapia, Serviço Social, Logística, Tecnologia da Informação, entre outras,
que sejam complementares à Educação, a fim de melhorar os serviços públicos.
2.3.10 Plano Diretor de Segurança Predial Escolar:
Propor a revisão das escolas municipais para regularização de Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB) e Habite-se para oferecer condições de
segurança e aos alunos e profissionais da rede.
2.3.11 Adequar os prédios antigos à acessibilidade:
Propor um Plano de Padronização da Acessibilidade nas escolas municipais,
analisando todas as 43 plantas.
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2.3.12 Remodelar as atividades do Centro de Formação de Professores:
Fazer do 2º andar do Centro de Formação de Professores Miguel Arraes (prédio
do Boulevard) um espaço para exposições artísticas com ambientes de estudo e
de eventos de capacitação.
2.3.13 Criar o Prêmio Barão de Mauá de Educação:
Criar o Prêmio Barão de Mauá de Educação, em parceria com a iniciativa
privada, para professores e funcionários que implementarem as iniciativas de
maior impacto na aprendizagem.
2.3.14 Alimentação escolar:
Ampliar a oferta de alimentos naturais, limitando a ingestão de açúcares e
ultra-processados para todos alunos da rede municipal.
Aumentar o quadro técnico de nutricionistas e merendeiras para melhor controle
de qualidade e preparo das refeições.
Incentivar, por meio da Inter-secretarias, a agricultura familiar local para que os
produtos sejam adquiridos e utilizados na alimentação escolar, contemplando a
reserva de agricultores previstos no Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).
2.3.15 Cartão-merenda:
Implantar a manutenção do cartão-merenda para além do período de pandemia,
consolidando-o como um programa continuado da rede municipal.
2.3.16 Curso pré-vestibular comunitário:
Oferecer cursos preparatórios para vestibulares de forma gratuita, com foco nos
moldes do ENEM e de concursos públicos.
2.3.17 Sistema S:
Ampliar o Sistema S para promover desenvolvimento a nível pessoal e
profissional dos trabalhadores, atuando no desenvolvimento humano, social e
cultural de crianças, jovens, adultos e idosos.
2.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Indicadores
Mauá tem uma rede de 7 Centros de Referência em Assistência Social e 1
Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A despesa do município
com o setor foi de 2,66% do orçamento total de 2020.
Proposta
Ampliar o número dos Centros de Referência em Assistência Social em regiões
estratégicas da cidade para maior cobertura de atendimento aos usuários.
Eixo Estruturante
MAUÁ ACOLHEDORA sustenta-se nos seguintes pilares:
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2.4.1 Aperfeiçoar o canal SOCIAL WEB:
Promover o aperfeiçoamento do canal SOCIAL WEB, sistema de gerenciamento
de informações sociais de Mauá, a fim de aprimorar a qualidade dos
atendimentos promovidos pela rede.
2.4.2 Aumentar a autonomia do CRAS e abertura de novas unidades:
Ampliar a autonomia do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no
desempenho de suas funções de gestão da proteção básica, visando ofertar,
com a melhor qualidade possível, o Programa de Atenção Integral à Família
(PAIF) através da articulação intersetorial da rede socioassistencial, bem como
viabilizar a abertura de novas unidades de CRAS.
2.4.3 Qualificar os profissionais da Assistência Social:
Qualificar os profissionais que atuam na Assistência Social de Mauá,
promovendo cursos, palestras, capacitações e seminários de aperfeiçoamento
dentro das respectivas áreas de atuação.
2.4.4 Criar o Centro de Referência do Idoso (CRI):
Criar o Centro de Referência do Idoso (CRI) em regiões estratégicas no formato
de “Centro Dia”, com serviços médicos, reabilitação física, fisioterapia, cuidados
diários, assistência odontológica, orientações sobre alimentação com
nutricionista, higiene pessoal, atividades recreativas, artesanato, serviços
farmacêuticos, passeios culturais, atendimentos assistenciais, consultoria
jurídica e terapia ocupacional, inclusive em parceria com entidades civis e
religiosas.
2.4.5 Criar o serviço de plantão da Assistência Social Municipal:
Criar o serviço de plantão (sábados, domingos e feriados) da Assistência Social
Municipal para atender às demandas emergenciais, tais como casos de violência
doméstica ou violência entre gêneros, maus-tratos e abandono parental.
2.4.6 Política Municipal Para a População em Situação de Rua:
Criar, em conformidade com os Planos Metropolitanos, uma política municipal de
apoio e suporte às pessoas em situação de rua, com atendimentos em regime
de plantão, buscando a geração de renda mediante atividades produtivas (coleta
seletiva e reciclagem), garantir a segurança alimentar e os cuidados básicos
pessoais, além de oferecer encaminhamentos para cursos de capacitação, em
parceria com entidades civis e religiosas.
2.4.7 Política Municipal de Defesa da Mulher:
Implementar uma Política Municipal de Defesa da Mulher para vítimas de
violência doméstica (física, psicológica, moral, sexual e patrimonial), de acordo
com as Diretrizes Nacionais para a implantação de abrigos e casas de
passagem.
2.4.8 Direitos Humanos
Instituir uma Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção dos Direitos
Humanos para atendimento às demandas: refugiados, migrantes, LGBTQI+,
idosos e pessoas com deficiência.
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2.4.9 Tratamento para dependentes químicos
Promover parcerias e/ou convênios com entidades religiosas para a oferta de
tratamento para dependentes químicos.
2.5 JUVENTUDE: Oportunidades para a Juventude
Propostas
Implantar novas políticas públicas e fortalecer as políticas já existentes para que
o jovem mauaense tenha um futuro promissor, que se sinta parte da sociedade,
desenvolva seus potenciais e que tenha garantia à cultura, saúde, educação, esporte e
lazer, entre tantos outros direitos.
Eixo Estruturante
O FUTURO É AGORA sustenta-se nos seguintes pilares:
2.5.1 Coordenadoria da Juventude:
Criar a Coordenadoria da Juventude, diretamente ligada ao gabinete do prefeito,
onde serão tratadas políticas públicas voltadas exclusivamente para esse
público.
2.5.2 Inclusão digital:
Implementar uma plataforma para inclusão digital, com serviços e múltiplas
ações de interesse dos jovens.
Disponibilizar cursos gratuitos de ensino à distância para qualificação
profissional e inclusão sociodigital, focados nas oportunidades do mercado de
trabalho.
2.5.3 Jovem Empreendedor:
Estimular o empreendedorismo jovem e fomentar coletivos voltados para a área
da inovação.
2.5.4 Jovem na liderança:
Criar um novo programa de estágios para as diversas áreas, inclusive na Gestão
Pública, que permitirá aos jovens a participação junto às atividades de governo,
como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e de formação de novas
lideranças.
2.5.5 Mapa Municipal da Juventude:
Criar o Mapa Municipal da Juventude com dados estatísticos, a fim de trazer
parâmetros estratégicos e metodologias para se promover políticas públicas
dentro da realidade vivenciada pelo jovem.
2.5.6 Cultura jovem:
Implantar espaços específicos para a realização de saraus, batalhas de MC’s e
hip hop, em parceria com estúdios, rádios e TVs comunitárias.
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2.6 POLÍTICAS PARA MULHERES
Indicadores
As mulheres são maioria em nossa população brasileira e mauaense! São mais
de 232 mil cidadãs que, na cidade, buscam equidade de gênero, autonomia e
empoderamento.
Propostas
A cidade tem uma atuação muito tímida e pouco efetiva diante das necessidades
da mulher mauaense. Todas as formas de combate à discriminação e violência
precisam ser colocadas em prática, juntamente às demais políticas transversais de
Saúde, Segurança, Educação, Empregabilidade e outras.
MULHER EMPODERADA sustenta-se nos seguintes pilares:
2.6.1 Ampliação de políticas públicas:
Ampliar as Políticas Públicas para as Mulheres com a formulação do Plano
Municipal de Políticas Públicas para Mulheres.
2.6.2 Núcleos de acolhimento:
Implantar Núcleos de Acolhimento em toda a cidade para vítimas de violência
doméstica e apoio psicoemocional.
2.6.3 Segurança da mulher:
Extensão do horário de atendimento da Delegacia da Mulher para funcionamento
24 horas por dia.
2.6.4 Independência financeira:
Promover o acesso à renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social
com cursos profissionalizantes e aumento da escolaridade.
2.6.5 Saúde da mulher:
Criar o Programa Saúde da Mulher, incluindo o parto humanizado, aumento na
oferta de consulta a ginecologistas para prevenção de doenças de colo do útero
e câncer de mama, atividades esportivas e terapêuticas.
2.6.6 Parceria Público-Privada para mulheres:
Buscar parcerias junto às empresas da cidade que, após curso de qualificação,
contrate mulheres que enfrentam dificuldades devido à idade ou falta de
formação acadêmica.
2.7 HABITAÇÃO
Indicadores
O orçamento da Secretaria Municipal de Habitação foi de 2,36% do valor total
em 2020. Um dos grandes problemas de habitação em Mauá evidenciou-se com o
crescimento desordenado da cidade, na medida em que cresceram também as
ocupações irregulares.
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Proposta
Criar um programa de regularização urbana em áreas sem disputas judiciais e
implementar uma política pública para melhoramentos estruturais, adequação, reforma
e construção de habitações e domicílios em bairros e comunidades de Mauá.
Eixo Estruturante
CASA DA GENTE sustenta-se nos seguintes pilares:
2.7.1 Plano de Habitação de Interesse Social:
Revisar o Plano de Habitação de Interesse Social, com verificação dos projetos
em andamento.
2.7.2 Regulariza Mauá:
Objetiva regularizar o uso urbano dos imóveis irregulares, dando assistência
jurídica e orientações com engenheiros civis e arquitetos, a fim de conceder a
titularidade do imóvel ao proprietário.
2.7.3 Reforma popular e requalificação urbana dos conjuntos habitacionais:
Melhorar as moradias de comunidades por meio do trabalho cooperativo e
sistema de mutirão, com suporte técnico.
Implantar Parceria Público-Privada para realização de análise de imóveis
públicos para a concessão de moradias populares.
2.7.4 Busca por investimentos para infraestrutura e saneamento básico:
O objetivo é assegurar à população o direito do saneamento básico,
minimizando os problemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas
pluviais.
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3. Cidade Viva
3.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Indicadores
O PIB da cidade de Mauá atingiu R$ 13 bilhões em 2016, enquanto o PIB per
capita atual é de R$ 35 mil.
Proposta
Reorientar as políticas de atração de investimentos, estímulos à produtividade e
ao ambiente de negócios para setores nos quais Mauá tem vantagens competitivas,
redes de fornecedores e mão de obra especializada, como é o caso da economia
criativa, agregando valor aos produtos, gerando emprego, renda e oportunidades.
Eixo Estruturante
MAUÁ EMPREENDEDORA sustenta-se nos seguintes pilares:
3.1.1 Fórum permanente com empreendedores e empresas:
Criar um canal direto entre o Gabinete do Prefeito e os empreendedores e
comerciantes e interessados em investir na cidade.
3.1.2 Novos complexos industriais:
Utilizar como referência o Polo Petroquímico de Capuava e o Polo Industrial de
Sertãozinho para preencher o entorno com novas empresas de redistribuição,
que fazem parte de cadeias produtivas em larga escala, com a chegada de
novas empresas.
3.1.3 Programa Municipal de Geração de Emprego e Renda:
Instituir o Programa Municipal de Geração de Emprego e Renda, responsável
por fomentar, identificar e criar oportunidades para a população.
Incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, bem como orientá-la
para qualificação profissional.
Implantar cooperativas de costureiras e trabalhos manuais que possam ser
utilizados nos serviços públicos, a exemplo das redes de costureiras que
forneceram máscaras no momento da pandemia.
Trazer todos os programas disponibilizados pelo SEBRAE para o município, com
intuito de promover as qualificações e capacitações dos micros, pequenos e
médios empresários da cidade.
3.1.4 Atualizar e modernizar o cadastro municipal de Pessoas Jurídicas:
Estabelecer meios simplificados para a abertura e fechamento de empresas de
forma digital, em parceria com a Junta Comercial do Estado de São Paulo e a
Associação Comercial de Mauá.
3.1.5 Modernizar o Centro Público De Trabalho E Renda (CPTR):
Para além da mudança do nome para Centro Público de Amparo ao Trabalhador
(CPAT), essa unidade ampliará sua oferta de serviços em intermediação de mão
de obra, habilitação ao Seguro Desemprego, orientação e encaminhamento para
qualificação profissional, formalização de empreendedores e autônomos, apoio
ao microcrédito, emissão de Carteira de Trabalho e orientação sobre mercado de
trabalho.
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3.1.6 Criar o Escritório Municipal de Projetos:
Formado por um corpo técnico de profissionais de diversas áreas, o Escritório
Municipal de Projetos será responsável pela elaboração de projetos articulados
com os demais entes federativos e que passarão pela análise e crivo do Poder
Executivo municipal, buscando a captação de recursos e financiamento de
projetos locais, que darão suporte ao microempreendedorismo.
3.1.7 Conselho Municipal De Desenvolvimento Econômico:
Garantir uma gestão democrática com participação popular e priorizar a
transparência, propondo ampliar e fortalecer o funcionamento do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico, com a responsabilidade de integrar
as empresas e a sociedade civil com o Poder Público Municipal em reuniões
periódicas e monitoramento de dados, avaliações de indicadores, além da
escuta e encaminhamento das demandas da população.
3.1.8 Criar o Banco Municipal de Oportunidades Profissionais:
Visando mudar a sistemática na divulgação das oportunidades de trabalho no
município, o Banco Municipal de Oportunidades será digital e pró-ativo, via site
da Prefeitura, e também com atuação em outras redes: e-mail, WhatsApp,
Facebook, dentre outras, conectando os interesses de quem trabalha com os
interesses de quem produz.
3.1.9 Programa Municipal de Qualificação Profissional:
Estabelecer metas e diretrizes para a qualificação de desempregados,
autônomos e jovens em busca do 1º emprego, com novas capacitações, geração
de emprego e renda e suporte aos beneficiários de programas sociais inscritos
no CPAT, bem como a intermediação de mão de obra para empresas em
expansão e/ou contratação dos principais setores da atividade econômica de
Mauá.
3.1.10 Implementar o Polo Municipal de Economia Solidária e Criativa:
Implementar o Polo Municipal de Economia Solidária e Criativa para atrair
profissionais do segmento tecnológico para a criação de projetos voltados ao
desenvolvimento econômico do município.
A exemplo de outros municípios, em parceria com a Secretaria Municipal de
Inovações Tecnológicas e empresas da região, disponibilizar uma
fábrica-laboratório e uma rede de laboratórios públicos com oficinas de robótica,
espaço de trabalho compartilhado e incubadora de ideias nos ramos de Artes,
Design, Produções Audiovisuais e mais.
3.1.11 Programa Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência:
Criar o Programa Municipal de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) como
um canal de comunicação para sensibilizar empresas com relação à importância
da contratação desses profissionais. Esse canal de comunicação permitirá o
cadastro de trabalhadores PCD’s, traçando seus perfis socioeconômico, além de
preparar, selecionar e encaminhá-los ao mercado de trabalho.
3.1.12 Reestrutura os centros comerciais de Mauá:
Captar projetos para a melhoria dos eixos comerciais da cidade através do
mapeamento das regiões com maior concentração de comércios no município,
com as Associações Comerciais.
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Ouvir as demandas do setor por meio de consulta pública com os comerciantes
e, em parceria com outras secretarias, viabilizar os projetos aprovados.
3.2 MOBILIDADE E TRANSPORTE
Indicadores
A Lei 12.857/12 institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana e atribuiu aos
municípios três responsabilidades: Planejar e implementar a política de mobilidade
urbana e prestar os serviços de transporte público.
Em Mauá, identifica-se que a idade média da frota de veículos circulando no
município é de 16 anos, conforme relatório da Urban Systems.
Proposta
Expandir, melhorar e otimizar a oferta de transporte público e estimular o uso de
transportes alternativos e sustentáveis, de forma a reduzir progressivamente o uso de
veículos particulares.
Eixo Estruturante
MAUÁ MOBILIDADE sustenta-se nos seguintes pilares:
3.2.1 Revisar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana:
Revisar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, priorizando o transporte
coletivo e a mobilidade ativa (pedestres, ciclistas, patinetes e outros).
3.2.2 Implementar o Sistema Inteligente de Mobilidade:
Implementar o Sistema Inteligente de Mobilidade em Mauá, através de uma
plataforma de monitoramento e gerenciamento de tráfego.
3.2.3 Ampliar os investimentos em modais de menor consumo:
Aumentar os investimentos em modais de menor consumo (caminhada, bicicleta
e transporte coletivos), diante de sua maior eficiência sistêmica para a cidade,
contribuindo para redução de acidentes de trânsito, redução da poluição do ar e
diminuição dos congestionamentos.
3.2.4 Reorganização e ampliação das linhas de ônibus e dos terminais
rodoviários:
Reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos, ampliar a frota desses
veículos e melhorar as condições internas dos carros e terminais.
3.2.5 Programa Municipal de Educação no Trânsito:
Implantar o Programa Municipal de Educação no Trânsito em conjunto com a
Educação e a Comunicação Municipal com o objetivo de sensibilizar os
estudantes da cidade, crianças e adolescentes, sobre o respeito às Leis de
Trânsito, tanto para motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas.
3.2.6 Integração CPTM:
Viabilizar a integração e modernização do terminal central com a CPTM,
implantando, em parceria, escadas rolantes, rampas, sanitários e eventuais
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elevadores, onde houver necessidade de aumentar as comodidades dos
usuários do transporte público.
3.2.7 Modernizar o Sistema Municipal de Fiscalização de Trânsito:
Modernizar o Sistema Municipal de Fiscalização de Trânsito, em conjunto com a
Polícia Militar.
Promover ações educativas aos condutores, motociclistas e pedestres.
3.2.8 Acabar com a indústria das multas:
Avaliar a instalação de radares existentes, objetivando verificar se as
velocidades regulamentadas para os locais são adequadas.
3.2.9 Revitalizar as sinalizações de tráfego urbano e semafóricas:
Atualizar e modernizar as sinalizações urbanas, utilizando suprimentos de boa
qualidade e adequados a cada situação a fim de otimizar os recursos e
padronizar a tipografia dos letramentos, de acordo as normas técnicas do
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
Implantar semáforos inteligentes nas principais vias da cidade.
3.2.10 Auditoria dos contratos públicos
Realizar a auditoria dos contratos públicos de Transportes.
3.3 URBANISMO
Indicadores
Administrativamente, Mauá é dividida em 14 Regiões de Planejamento.
Proposta
A cidade deve ser pensada a partir da revitalização de áreas degradadas e a
oferta completa de serviços nos bairros, melhorando as vias com zeladoria urbana e
áreas públicas de lazer, entre outros.
Eixo Estruturante
MAUÁ DA GENTE sustenta-se nos seguintes pilares:
3.3.1 Atualização do Plano Diretor:
Atualizar o Plano Diretor Municipal de acordo com as atuais mudanças sociais e
econômicas, contemplando todos os setores com visão de longo prazo,
transparência e governança inclusiva.
3.3.2 Manutenção de equipamentos públicos:
Aplicar um cronograma dinâmico de manutenção corretiva e implementação de
manutenção preventiva dos espaços públicos para corrigir e disponibilizar laudos
e certificações, em conformidade com a legislação vigente e em conjunto com
entidades de classe da cidade.
3.3.3 Aplicação dos 17 eixos dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS):
Implementar políticas inclusivas em todos os níveis da municipalidade, promover
práticas sustentáveis, incentivar a preservação do meio ambiente, transformar o
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ambiente burocrático em sistema eficiente para atrair investimentos e fomentar a
economia para geração de empregos.
3.3.4 Criação do aplicativo de zeladoria pública e iluminação:
Conectar o munícipe com a prefeitura de maneira rápida e prática através de um
aplicativo que reúna informações e espaço para reclamações e apontamentos
dos serviços públicos de zeladoria, iluminação e conservação, tornando o
cidadão um agente fiscalizador.
3.3.5 IPTU Social:
Implementar alíquota diferenciada em regiões com baixa oferta de serviços
públicos para minimizar o impacto financeiro e promover a revitalização de locais
sem infraestrutura e saneamento.
3.3.6 Cidade Integrada - Aplicativo de informação pública referente viário,
monitoramento de obras e manutenção
Criar um aplicativo de serviços multidisciplinar proporcionando agilidade e
transparência nos processos.
3.3.7 Cinturão verde:
Efetivar a legislação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e revisar,
junto aos órgãos estaduais, a demarcação das áreas de preservação
permanente de nascentes.
3.3.8 Aplicar a NBR9050, que trata da acessibilidade dos espaços públicos
e habitações
Adotar o decreto federal na recuperação de equipamento público construído e na
liberação de novas construções.
3.3.9 Manutenção de vias públicas:
Reestruturar e analisar todas as vias públicas da cidades com a política pública
de pavimentação asfáltica e pavimentação ecológica.
3.4 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Indicadores
Mauá possui 3 parques e dá acesso à água potável para mais de 98% de sua
população, fora o serviço de coleta de lixo. O tratamento de esgoto alcança 72% da
população.
Proposta
Inserir a governança ambiental como ação transversal de governo em todas as
esferas decisórias da administração municipal, a partir da integração das políticas de
gestão de impactos e resíduos, eficiência energética e educação ambiental.
Eixo Estruturante
CIDADE VERDE sustenta-se nos seguintes pilares:
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3.4.1 Programa Municipal de Educação Ambiental:
Desenvolver um Programa Municipal de Educação Ambiental amplo, de visão e
abordagens sistêmicas, com capacidade de alcançar a administração pública em
geral, em todas as secretarias. Os temas serão abordados de forma holística,
através de reuniões, palestras e campanhas: uso racional de água, papel,
descartáveis e de energias renováveis, engajamento cívico no voluntariado
ambiental, boas práticas de outros municípios, geração de emprego e renda com
atividades sustentáveis, entre outros.
3.4.2 Censo Diagnóstico Arbóreo e das áreas verdes municipais:
Organizar o levantamento de um inventário do patrimônio ambiental de Mauá,
incluídas árvores, praças, áreas verdes e zonas de preservação a fim de criar o
Plano Municipal de Gestão Ambiental, com metas para sucessivos governos.
3.4.3 Reestruturar o sistema de coleta e reciclagem de resíduos:
Reestruturar, a partir de pesquisa de hábitos, um novo modelo para a Coleta
Seletiva que contemple a Educação Ambiental da população, distribuição de
sacos para coleta, dias e horários de recolhimento, capacidade das equipes e
centro de triagem municipal e destinação final, fortalecer a Cooperativa de
Catadores, gerando emprego digno e renda para as famílias.
3.4.4 Ampliar a zeladoria urbana através de operações Cata-Bagulho:
Ampliar as ações de Zeladoria Urbana através do Programa Municipal de
Educação Ambiental combinado com as operações Cata-Bagulho para retirada
de materiais inservíveis descartados pela população.
3.4.5 Implementar o projeto “Verde perto de mim”:
Sob orientação técnica da prefeitura e compromisso dos cuidadores,
implementar o projeto “Verde Perto de Mim”, referenciado internacionalmente,
onde os munícipes recebem insumos básicos para modelar e manter jardins
comunitários.
3.4.6 Fortalecer as atividades do Centro de Controle de Zoonoses:
Ampliar as equipes do Centro de Zoonoses, além treinar os servidores e investir
em equipamentos com mais suprimentos, visando aumentar o alcance das
ações.
3.4.7 Atualizar a legislação e os procedimentos para licenciamentos:
Modernizar a Legislação Municipal e harmonizá-la com as Legislações Federal e
Estadual no que tange ao Licenciamento para a abertura mais ágil (emissão) e
funcionamento simplificado de empresas, bem como o controle das atividades
impactantes (fiscalização).
3.4.8 Estabelecer uma rede de apoio ambiental no Terceiro Setor:
Realizar um levantamento de todas as associações (formais e informais)
existentes e seus respectivos objetivos, a fim de promover um diálogo
permanente com a prefeitura articulando as pautas propostas pelas entidades do
Terceiro Setor.
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3.4.9 Retomar o normal funcionamento do Conselho Municipal:
Atualmente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente demanda uma revitalização
de todos os seus processos e procedimentos, desde as convocatórias das
Reuniões, passando por capacitação dos conselheiros e revisão do Estatuto, até
ao final das publicações das Atas (desatualizadas no site da prefeitura desde
2010).
3.4.10 Proteção Animal:
Fortalecer o setor de proteção animal, concedendo o status de Coordenadoria,
ampliando os serviços de castração, atendimentos veterinários e vacinação,
prestados através de unidades móvel para cobrir todas as regiões de
planejamento.
3.4.11 Implementação do projeto Reciclar:
Parceria Público-Privada para a manutenção e construção de carrinhos de coleta
de recicláveis, visando o incentivo aos trabalhadores do setor.
3.4.12 Política Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável:
Implementar a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável.
Dialogar com o setor produtivo sobre a importância das medidas de preservação
ambiental, uso e ocupação sustentável do solo e atrair investimentos para o
financiamento de novos projetos para a cidade.
3.4.13 Plano de manejo dos parques ecológicos:
Adequar todas as áreas do Parque Ecológico Alfredo Klinkert Júnior (Guapituba)
para permitir a acessibilidade de todos, com segurança para a população
frequentadora, adequações paisagísticas, construção de estacionamento para
bicicletas e veículos (mudança a entrada, saindo da via expressa para a lateral),
novos equipamentos para as áreas de lazer, visando especialmente a
preservação integral do seu Patrimônio Ambiental, de forma sustentável.
Implantar acessibilidade no Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia.
3.4.15 Captação de energia limpa e de água da chuva
Iniciar um projeto-piloto na Prefeitura para a captação de energia solar a ser
usada no próprio prédio, além de captar e armazenar água da chuva para
utilização em atividades que a água potável não é essencial, como limpeza, por
exemplo. Levar esse projeto para os demais prédios e equipamentos públicos da
cidade, realizando as adaptações necessárias.
3.5 CULTURA
Indicadores
A cidade conta com 1 teatro municipal, 1 museu e 4 centros culturais.
Proposta
A prefeitura deve ser parceira e facilitadora das atividades culturais e turísticas,
potencializando as iniciativas dos grupos e coletivos, facilitando o uso do espaço
público e provendo a infraestrutura necessária para atrair investimentos, mídia
espontânea e visitantes para a cidade.
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Eixo Estruturante
CURTIR MAUÁ sustenta-se nos seguintes pilares:
3.5.1 Projeto Cultura nos Bairros:
Articular parcerias com comunidades, ONGs e Associações de Bairro, além de
empresas, para viabilizar espaços para a realização de eventos e Oficinas
Culturais nos bairros.
3.5.2 Reestruturar o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura:
Remodelar o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura (CMC),
fortalecendo a atuação das comissões representativas e inserindo a função
deliberativa sobre parte dos recursos municipais destinados à pasta da Cultura.
3.5.3 Potencializar as atividades na Biblioteca Cecília Meireles:
Inovar o cardápio de atividades da Biblioteca Cecília Meireles com pesquisa de
perfil, projetos de leitura, eventos de artes, reorganização dos espaços,
renovação do mobiliário, cafeteria integrada, palestras, minisshows e
capacitação dos servidores nas competências tradicionais e novas
competências.
3.5.4 Criar a rede de parceiros culturais da cidade de Mauá:
Firmar parcerias e alianças para a revitalização dos espaços e incremento da
programação de atividades no Parque da Juventude de Mauá, no Centro de
Artes e Esporte Unificado (CEU) do Parque das Américas, na Casa do Hip-Hop,
nas Bibliotecas e demais equipamentos da pasta.
3.5.5 Projeto-piloto de intervenções culturais de rua:
Iniciar ações de intervenções culturais diretas e abertas ao público, ocupando a
Avenida Portugal com música, teatro, exposições, exibição de vídeos, palestras.
3.5.6 Instalar a Feira de Artesanato nas praças centrais:
Instalar a Feira de Artesanato nas praças da Bíblia e 22 de Novembro, com
procedimentos de inscrições prévias para até 70 expositores da cidade e região.
O evento abrigará barracas com produtos artesanais e espaço de alimentação
com comidas típicas.
3.5.7 Academia Cultural da Terceira Idade:
Estruturar um espaço específico, no âmbito da administração municipal, como
Sede da Academia Municipal de Cultura para a Terceira Idade com atividades
específicas destinadas para esse público-alvo.
3.5.8 Projeto “Casa da Memória e do Imaginário”:
Retomar o projeto da "Casa da Memória e do Imaginário”, viabilizando o acesso
às ferramentas digitais que poderiam ocupar o espaço físico da “Casa dos
Autonomistas”, ao lado da sede dos Correios.
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3.6 ESPORTE E LAZER
Indicadores
A cidade conta com 5 Ginásios Poliesportivos, mais de 15 campos de futebol de
várzea e 3 Fábricas Integradas Educacionais e Culturais (FIECs).
Propostas
É preciso que Mauá tenha uma política de prática esportiva, buscando ampliar a
democratização do acesso ao esporte em todas as faixas etárias. O objetivo é seguir as
diretrizes do Plano Nacional que, além de apoiar o esporte em alto rendimento, trabalha
também as ações da inclusão social.
Eixo Estruturante
ESPORTE PRESENTE sustenta-se nos seguintes pilares:
3.6.1 Esporte e Educação:
Aproveitar a força da cultura da várzea mauaense para transformar os campos
de futebol, localizados em imóveis públicos, em campos de práticas esportivas
diversas. Para isso, deve-se viabilizar a instalação de grama artificial, permitindo
a utilização para diversas modalidades de esportes e utilização pelos alunos das
escolas públicas, durante os dias da semana, após período escolar, com
monitoria/acompanhamento de técnicos do município, que também serão
responsáveis pelo transporte e alimentação dos estudantes.
3.6.2 Práticas de Atletismo no Estádio Municipal Pedro Benedetti:
Desenvolver a prática do Atletismo entre crianças, jovens e adultos utilizando os
equipamentos já existentes, com eventuais melhorias, adequações e/ou
reformas, na busca para revelar novos talentos junto aos estudantes das redes
públicas de Educação, bem como aos demais moradores de Mauá, incluídas as
Pessoas com Deficiência (PcDs).
3.6.3 Integração dos programas de Esportes junto à Saúde:
Realizar o acompanhamento periódico dos moradores e atletas amadores,
visando orientar sobre as melhores práticas de saúde e bem-estar, além de
ações preventivas para a prevenção de doenças futuras (pressão arterial,
diabetes, etc).
3.6.4 Programa Municipal de atividades físicas nos parques:
Efetivar ações de Esportes e Lazer no Parque da Juventude, Parque Guapituba
e Parque Gruta Santa Luzia para atividades ao ar livre em pistas de caminhadas,
playgrounds com acessibilidade para crianças e jovens, áreas de piquenique e
academias abertas às comunidades.
3.6.5 Programa Municipal de estágios para profissionais do Esporte:
Educadores físicos em estágio final de formação poderão ministrar e
acompanhar oficinas de atividades físicas em horários pré-agendados,
orientando a população nas práticas (inclusive e especialmente as de baixo
impacto e sem restrições).
3.6.6 Circuito Municipal de Caminhadas e Corridas de Rua:
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Implementar ações em circuitos de caminhada e de corrida pré-determinados,
objetivando melhorar a qualidade de vida geral da população.
3.6.7 Academias populares e comunitárias ao ar livre nos bairros:
Aproveitar áreas subutilizadas e terrenos públicos sem uso para implementação
de academias populares e comunitárias, oferecendo estrutura de boa qualidade
para a práticas de exercícios funcionais, aumentando os níveis gerais de saúde
da população, em parcerias com empresas da cidade e do entorno.
3.6.8 Novos equipamentos esportivos e de lazer pela cidade:
Revitalizar as quadras esportivas, campos de futebol e os playgrounds
espalhados pela cidade de modo a qualificar as opções de Esportes e Lazer
para a população, além de viabilizar a integração de uso desses espaços para
os alunos da rede municipal de ensino.
3.6.9 Programa Municipal de atividades esportivas comunitárias:
Oferecer, em parceria com Associações de Bairro e Organizações do Terceiro
Setor, aulas práticas e gratuitas para crianças, jovens e adultos nas seguintes
modalidades: futebol de campo, futebol de salão, oficina de skate, handebol,
vôlei, ginástica, natação, artes marciais, hidroginástica, atletismo, alongamento e
zumba.
3.6.10 Projeto de integração “Futebol é Progresso”:
A Prefeitura de Mauá desempenha o papel de Coordenação da Integração entre
os times de futebol amador da cidade com todas as escolas, a fim de articular
atividades de contraturno e boas práticas integrativas entre Educação e
Esportes, em um novo modelo de contraturno.
3.6.11 Escola Municipal de Artes Marciais nas comunidades:
Ampliar o Programa que já existe nos bairros (Jardim Feital, Jardim Carlina e
Jardim Kennedy), estendendo as ações para outras Regiões de Planejamento,
seguindo o formato de serviço público gratuito, tendo como contrapartida o bom
desempenho escolar e a atuação de instrutores voluntários, incluindo as
modalidades de judô, taekwondo, capoeira e kung fu.
3.6.12 Criação e ampliação das ruas de lazer:
Aumentar as Ruas de Lazer nos bairros da cidade de Mauá, para integração
junto às comunidades locais, com divulgação permanente do calendário de
eventos visando alcançar diversos públicos e faixas etárias.
3.6.13 Melhorar o funcionamento das ligas esportivas da cidade:
Aprimorar o funcionamento e dar suporte público às atividades das Ligas
Municipais de Esportes, especialmente futebol de salão e futebol de campo,
visando fomentar, com mais qualidade, as práticas desportivas e a realização de
campeonatos e torneios.
3.6.14 Resgatar o prestígio e desempenho de Mauá nos Jogos Abertos:
Aumentar a participação competitiva da cidade nos Jogos Abertos do interior,
bem como nos Jogos Regionais da Juventude e nos Jogos Regionais do Idoso.
Buscar parcerias para patrocínio dos atletas.
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3.6.15 Projeto “Momento Verão”, no Paço Municipal:
Utilizar as áreas livres do Paço Municipal de Mauá como centro de esportes e
lazer nos dias de verão, fomentando ainda mais a prática regular de atividades
físicas ao ar livre, oferecendo programação diversificada em horários
programados, a partir de um ambiente preparado e equipado para atender a
população com qualidade, incluindo, especialmente, o uso das piscinas públicas.
3.6.16 Reestruturar os Jogos do Idoso:
Reestruturar os Jogos Municipais e Regionais do Idoso, visando ampliar a
participação popular desse público-alvo e suas famílias.

