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APRESENTAÇÃO
Apresentamos as propostas e diretrizes do Plano de Governo para os anos de
2021/2024, para o município de Mauá, pela coligação “Gente Que Faz”,
formada pelos partidos PSB – PL - PATRIOTA –– PCdoB – SOLIDARIEDADE –
AVANTE, liderada pela candidatura de Atila Jacomussi – Prefeito e Israel
Aleixo - Vice. Esta proposta resulta do trabalho coletivo de centenas de
pessoas da sociedade civil organizada, militantes políticos, estudiosos,
técnicos, usuários dos serviços públicos que são cidadãos e cidadãs, por meio
de plenárias presenciais e virtuais, prevenindo, assim, todos os participantes
e garantindo a colaboração plena de todos. Queremos dar continuidade ao
trabalho já realizado e também trazer uma nova maneira de governar com
total participação do povo, garantindo nossa missão principal e inclusiva a
todos mauaenses para uma cidade mais segura, saudável, sustentável, limpa,
educadora,

culta,

econômica

e

socialmente

equilibrada

com

uma

administração municipal democrática e transparente para as próximas
gerações.

PLANO DE GOVERNO DE ATILA JACOMUSSI - PRIORIDADES:

SAÚDE
● Poupa Tempo da Saúde
Construção de um novo centro de referência de saúde, concentrando
as seguintes especialidades:
1 – Centro de diagnóstico e imagem integrado para realização de
exames de raio x, ultrassom, tomografia e outros procedimentos.
2 – Centro de Atendimento Especializado à Mulher para a prevenção e
combate ao câncer de mama e colo do útero;
3 – Centro Especializado de Acompanhamento à Saúde do Homem,
para prevenir o câncer de próstata e outras patologias;
4 – Centro Especializado em Odontologia “Sorria Mauá” para
atendimento odontológico da população;
5 – Atendimento psicossocial para tratamento de ansiedade e
depressão por meio de realização de atendimento psicológico e
terapêutico.
● Cartão Saúde Mauá
O Cartão Saúde Mauá vai trazer comodidade e conforto para todos os
usuários facilitando o acesso à consultas, exames e especialidades.

● O PAI (Pronto de Atendimento Infantil)
Ampliação de atendimento em todas as UPA’s e UBS para crianças de 0
a 12 anos (LEI).
● Medicação Dose de Vida
Recebimento de remédios excedentes dentro do prazo de validade.
● Implantação de um banco de sangue na cidade
● Centro para Hemodiálise
● Programa Doe Sangue
Ampliação e parcerias com entidades públicas e privadas a fim de
promover o incentivo à doação de sangue.
 Saúde na Hora Certa
Instalação de relógios digitais com biometria para todos os profissionais
de saúde.
 Implantação de atendimento no Hospital Nardini no modelo
Hospital Dia, para realização de pequenas cirurgias com maior
rapidez.

PROMOÇÃO SOCIAL
● Implantação de Postos de Coleta De Leite Materno
● Programa Luz de Vida
Atendimento e acompanhamento de toda mulher gestante com entrega
do primeiro enxoval da criança.
 Programa Casamento Comunitário
Proporcionar a união estável para os filhos e filhas de Mauá.
 Programa Direito de Escolha “Mulher Em Todo Lugar“
● Serviço de Acolhimento Institucional para Criança, Adolescente
e Jovens
a) Ampliação do Serviço Casa Lar para Crianças e Adolescentes
b) Reordenamento dos serviços de acolhimento para criança e
adolescente.
● Serviço

de

Acolhimento

Institucional

para

Idosos

sem

retaguarda da família
a) Criação do “Complexo Social do Idoso”;
b) Implantação de serviço de acolhimento Casa Lar para Idosos com
autonomia;
c) Reordenamento do Serviço de Instituição de Longa Permanência
para Idosos.

● “Programa Recomeçar”
Criação de repúblicas para jovens recém-saídos da Casa Lar, Pessoas
em Situação de Rua e Idosos
● Articulação para análise de viabilidade em Rede:
a) Programa Recomeço;
b) Programa Recomeço Família;
c) Criança Feliz;
d) Brasil Amigo do Idoso.

PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL
● Hospital Dia Pet
Para realização de cirurgias de baixa complexidade na UPA Animal.
● Criação do Centro Diagnostico e Imagem Animal
● Ampliação do atendimento do “Bem Estar Animal”
● Programa Adote Já!
● Ampliação do programa Banco de Ração

● Ampliação do Programa de Castração Comunitária
Com campanhas descentralizadas e com o novo Castramóvel.
● Ampliação do Atendimento da UPA Animal aos finais de
semana
● Retomada das campanhas de vacinação
 Criação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Animal
 Campanhas de vacinação, castração e adoção de animais
domésticos
 Programa “Veterinário Popular”
Convênio da Prefeitura com clínicas veterinárias particulares da cidade
para baixar custos de atendimentos à animais de famílias de baixa
renda.

EDUCAÇÃO
● Cartão uniforme
Os pais terão a oportunidade de escolher e adquirir os uniformes
escolares de seus filhos através de cartão de benefícios. Os
fornecedores dos kits de uniforme escolar serão credenciados pela
Prefeitura de Mauá, sendo empresas da cidade, para fomento do
comércio local. Os pais receberão o cartão e poderão escolher os
fornecedores e adquirir os kits. Este modelo garante eficiência e
transparência com o dinheiro público e que vai fortalecer ainda mais a
economia local em tempos de pandemia social.
 Entrega de kits escolares anuais
Para todos os alunos da rede municipal, no mesmo modelo do
realizado em 2020.
● Programa Internet para Todos
Buscando a inclusão digital de todos os alunos da rede municipal,
trata-se de um projeto que busca a universalização do acesso de
todas as crianças e famílias às redes de interação por meio da
distribuição de chips, promovendo a redução das desigualdades de
acesso à tecnologia.

 Construção de novas creches
Construir duas novas creches para reduzir a fila de espera por vagas.
 Programa Bolsa Creche
Ainda no compromisso de gerar novas vagas em creches e atender as
mães trabalhadoras, será implementado o Programa Bolsa Creche que
consiste na oferta de até 500 bolsas de estudo por ano nas escolas
particulares da região que possuam vagas ociosas. O programa prevê
a utilização no modelo de “creche noturna”, para pais e mães que
precisam trabalhar em horários diferenciados.
 Programa Escola do Povo
Incentivo à comunidade para o uso consciente e responsável dos
espaços escolares que podem servir de áreas de lazer durante os finais
de semana e feriados.
 Programa Professor Conectado
Em razões das adaptações necessários ao ensino remoto, a Prefeitura
de Mauá irá disponibilizar aos docentes um Tablet por professor(a)
para que possam realizar suas atividades de elaboração de aula e
preenchimento de seus registros remotamente com a estrutura
necessária.

 Reenquadramento dos professores
Garantir a valorização dos professores e fazer o seu reenquadramento
em 2021 como manda o novo Estatuto do Magistério.
 Formação continuada dos profissionais
Garantir acesso a todos os profissionais de ensino a formações
adequadas, modernas e com linguagem acessível.
 SESI
Construção de mais uma unidade SESI na cidade.
 Educação Nota 10
Ampliação da metodologia aplicada aos alunos do Fundamental I e II.
 Cidade Universitária
Parcerias com instituições públicas e privadas a fim de promover a
educação superior aos moradores da nossa querida Mauá.
 Construindo Cidadãos
Implantação de mais um FIEC na cidade e reforma dos equipamentos
já existentes, promovendo a cidadania, cultura, esporte e outras.

 Programa Caminho Seguro
Transporte gratuito para as crianças da rede municipal e conveniadas
para atender alunos com deficiência.
 Programa Analfabetismo Zero
Valorização de jovens e adultos com defasagem no aprendizado, a fim
de promover a escolarização e acesso ao mercado de trabalho.
 Valorizando o Mestre
Promover valorização dos profissionais de educação a partir de cursos
de formação continuada.

ESPORTE E LAZER
 Clínica do Esporte
Implantação de projeto para fomentar esportes coletivos, como
basquete, voleibol, artes marciais e outras atividades esportivas,
aproveitando a infraestrutura da cidade, como as novas fábricas de
artes e esportes, além do investimento nos atletas.

 Programa Cuidando da Mente e do Corpo
Ampliar a oferta de práticas corporais, como ginástica, pilates, ioga,
caminhadas orientadas e, também, práticas orientais, em todas as
regiões da cidade. Estabelecer uma parceria com clubes e associações
esportivas da cidade para utilizar seus espaços em períodos ociosos
para treinamento das equipes de competição, aulas de natação e
hidroginástica.
 Academia para Todos
Ampliar academias ao ar livre com monitores especializados para
atender à população mauaense.
 Escola de Skate
Incentivar a prática esportiva de skate para jovens, por meio da
revitalização de pistas e construção de novos espaços.
 Programa Pratas da Casa
Garantir convênios de Cooperação Técnica para desenvolvimento do
esporte de rendimento.

 Programa Mauá Cidade do Esporte
Promover Olimpíadas e Paraolimpíadas Municipais, além de jogos
interescolares. Incluir no calendário municipal de eventos, atividades
que promovam esporte e lazer, permanentemente, durante o ano todo,
em toda a cidade.
 Programa Bola no pé
Criação de um novo centro de iniciação esportiva com ênfase no
futebol de campo e salão para nossas crianças.
 Programa Investindo no Atleta do Futuro
Construção de pista de atletismo no estádio municipal e apoio aos
atletas para participação de competições regionais e nacionais.
 Ampliação do Programa Mauá Cidade Viva
Promover e expandir as atividades físicas em espaços públicos e
sociais, em parceria com entidades de classes organizadas e religiosas.
 Ampliação do Programa Viva o Parque
 Taça São Paulo de Futebol Junior na cidade
 Construção de dois campos distritais de grama sintética

CULTURA
 Mauá Cheia de Arte
Revitalização de áreas de convivência em vias importantes da cidade,
a fim de promover apresentações musicais, teatro, recreação infantil e
festival gastronômico.
 Programa Musicalizando
Possibilitar o aprendizado de forma gratuita à musicalização.
 Ampliação do Centro de Referência da Cultura Hip-Hop
 Galeria Urbana
Implantar o programa domingo no paço, onde as famílias possam
conviver harmonicamente e desfrutar de um domingo diferente.
 Programa Juventude na Voz
Incentivar a promoção cultural e fortalecimento do talento artístico de
jovens da nossa cidade.
 São João É Aqui!
Resgatar a tradicional festa junina de Mauá.

 Centro Cultural De Referência à Melhor Idade
Oferecer melhor acesso à cultura para melhor idade com dança,
teatro, música e artes em geral, promovendo a saúde e bem estar das
pessoas que tanto fizeram pela nossa cidade, através de dança,
teatro, música e artes em geral.
 Programa Garagem Cultural
Valorização da cultura urbana promovida por artistas de rua e
grafiteiros.
 Criação do Expresso Cultural
Palco

móvel

que

se

desloque

para

diversos pontos,

levando

espetáculos, pockets, shows, teatro e todo tipo de arte, aos finais de
semana ou mesmo durante a semana.
 Estação das Artes
Em união com o Parque da Juventude, abrigaremos a Sede das
Oficinas Culturais e Escola Municipal de Artes - Oficinas Culturais, com
professores com maior qualificação técnica para melhoria da qualidade
do ensino, integração entre as linguagens e cursos de criação literária.
 Reforma da Casa dos Autonomistas
Com a criação da Pinacoteca Municipal, um espaço voltado para a
memória do povo mauaense.

 Projeto Web Série
Rádio em parceria com a Juventude.
MEIO AMBIENTE
 Implementação do programa IPTU Verde
Em obediência a lei Ordinária 5199 2017 de Mauá SP, que instituiu o
IPTU verde, incentivar por meio de campanhas a prática de medidas que
preservem, protejam e recuperem o meio ambiente mediante concessão de
benefício tributário ao contribuinte.

 Programa URE
Instalação de uma unidade de recuperação energética de lixo, junto a
Central da Lara, por meio de investimento da iniciativa privada, para
tratamento do lixo por meio de aquecimento e geração de energia
através da fumaça expelida, que será tratada posteriormente. Coleta
de lixo seletiva porta a porta como contrapartida à implantação da
URE.
 Valorização dos Catadores
Atrair mais cooperativas de catadores de recicláveis para a cidade,
gerando mais renda para famílias em condição de vulnerabilidade e
um modelo sustentável de coleta de lixo.

 Programa Escola Ambiental
Promover a escola ambiental para todas as crianças/jovens em idade
de escolarização.
 Ampliação do Programa ECO Ponto
 Arborização
a) Implantar um Portal florido na entrada da cidade
b) Expandir a arborização nas margens dos rios
 Programa Cidade Limpa
a) Instalação de lixeiras em toda a cidade;
b) Ampliar os programas de limpeza urbana;
c) Instalação de lixeiras comunitárias em locais de alto descarte de
lixo doméstico;
d) Melhorar a política de coleta de Resíduos Sólidos;
e) Ampliação dos programas de coleta seletiva garantindo a inclusão
social e o desenvolvimento da economia solidária, implantar mais
uma unidade da Cooperativa;
f) Expandir a coleta seletiva porta a porta para todos os bairros,
aumentando a quantidade de caminhões de coleta.

 Programa Qualidade de Vida
a) Ampliar o Projeto Domingo no Parque;
b) Expandir as práticas de meditação nos parques;
c) Ampliar as atividades de trilhas ecológicas;
d) Aumentar o número de vagas na Escola de Jardinagem;
e) Promover oficinas/cursos e exposições de fotografia da natureza;
 Preservação e Revitalização de nascentes e parques
a) Revitalizamos 100% dos parques da cidade, daremos continuidade à
manutenção e preservação dos mesmos.
b) Ampliação

de

revitalização

das

nascentes,

a

despoluição

e

desassoreamento de rios e córregos;
c) Monitoramento dos rios e córregos.
 Parque Seguro
Maior segurança nos parques com a Guarda Ambiental e câmeras.
TRANSPORTE E MOBILIDADE
 Novo Terminal Central
Construção por meio de parceria público privada do novo terminal
central que realizará integração entre passageiros de ônibus e a CPTM,
com um único pagamento de tarifa, prevendo, ainda, a construção de
galerias comerciais e remodelação da área Central.

 Novo modelo de concessão do transporte público
Novo modelo de concessão do transporte público para evitar
monopólios empresariais e aumentar a qualidade do serviços de
transporte, número e horário de linhas, por meio do atendimento de
mais de uma empresa.
 Ampliação do Programa Passe Livre
 Programa de reconfiguração da rede de transporte coletivo
integrada
A reconfiguração da rede de transporte coletivo municipal foi
constituída por um conjunto de quatro ações abrangentes, sendo elas:
reorganização das linhas municipais em função da reconfiguração dos
terminais existentes e construção de novos; criação de linhas
diametrais visando a redução da quantidade ônibus em operação no
Terminal Central; estudo, em conjunto com a EMTU, de modificações
na

rede

de

linhas

intermunicipais,

compatibilizando

com

a

reestruturação do sistema municipal; retomada e melhoraria das
condições de integração tarifária com o trem metropolitano.
 Programa de remodelação e construção de terminais
Para o suporte na integração da rede de transporte coletivo projetada
será necessária a construção e requalificação de terminais de ônibus,
com as seguintes intervenções: Remodelação do Terminal Zaíra;
Construção do Terminal Itapark; Remodelação do Terminal Itapeva;
Construção do Terminal Guapituba; Reconstrução do Terminal Central.

 Programa de qualificação dos pontos de parada
Nesse sentido, no Programa de qualificação dos pontos de parada, o
PlanMob propõe as seguintes ações: melhoria da infraestrutura dos
pontos de parada com implantação de abrigos e bancos; pavimentação
das calçadas e instalação de iluminação, prioritariamente ao longo dos
principais corredores e na Área Central.
 Parque linear mobilidade
Utilização da Av. Papa João XXIII em umas de suas faixas, aos finais de
semana, juntamente com a ciclovia anexa, para a realização de
atividades físicas, corridas, caminhadas, passeios de bicicleta, patins e
outras atividades.

SEGURANÇA PÚBLICA
 Modernização do Quarteirão da Segurança Público
Será construído o prédio na Rua Guido Montegia, Centro, (antigo
primeiro D.P) que abrigará os seguintes departamentos:
- Delegacia Sede do Município;
- 1º DP (Distrito Policial);
- Delegacia da Mulher;
- S.V.O (Serviço de Verificação de Óbitos);
- Requerer ao Governo do Estado a instalação da Delegacia Seccional
de Policia Civil e o Instituto Médico Legal IML.
 Reestruturação da Defesa Civil
Modernização e qualificação/capacitação dos agentes nas ações de
prevenção, mitigação, resposta e recuperação em situações de
desastres naturais e outros eventos, no intuito de reduzir perdas
materiais e humanas.
 Integração do Bombeiro Civil voluntário, nas ações em conjunto.

 Expansão do Monitoramento Estratégico
Com a expansão do monitoramento estratégico, que atualmente conta
com 28 (vinte e oito) câmeras de alta resolução, ampliaremos a rede,
distribuindo em pontos estratégicos e em conjunto com o programa
DETECTA do Estado, onde podemos combater e diminuir

a

criminalidade, baseados em dados estatísticos e mapas criminais.
 Criação da Operação “Força Azul Marinho” de Segurança
Pública
No exercício de suas competências, a guarda municipal irá atuar
conjuntamente com guardas civis dos municípios vizinhos, de acordo
com o consórcio intermunicipal do ABCDM, visando a prevenção de
crimes e melhorando a sensação de segurança dos moradores da
cidade.
 Ampliação do Programa Bairro Seguro
 Construção do IML Mauá
 Ampliação do Programa Base Segura
 Implantação Delegacia da mulher
 Realização de mais um novo concurso da GCM
 Valorização dos Servidores Que Protegem Vidas

INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
 Ampliação do Programa Pavimenta Mauá
Recomposição

do

sistema

viário

do

município,

com

soluções

ambientalmente sustentáveis onde não houver possibilidade técnica de
implantação de pavimentação.
 Construção e reformas de equipamentos urbanos de apoio
Operação dos serviços de transporte coletivo (terminais) e de
corredores que possibilitarão a implantação de tratamento preferencial
ao

transporte

coletivo,

melhorando

a

acessibilidade

intra

e

intermunicipal, e a conexão das cidades do ABC com outros polos da
Região Metropolitana de São Paulo.
 Reformulação do Programa Guarda-Chuva
 Ampliação do Programa Moradia Legal
 Programa Via Rápida Mauá

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO
 Criação do Espaço do Empreendedor
Auxiliar o empreendedor, desburocratizando, capacitando e orientando
nos processos para abrir, manter e prosperar nos negócios. Interligar
ações que auxiliam e estimulam o empreendedorismo em um só lugar.
Em parceria com o SEBRAE, SENAC E SENAI, ofertaremos cursos e
palestras para capacitar o empreendedor em todas as fases do negócio,
evitando falências.
 Iniciativas de fomento ao comércio
Promover feiras, festivais e iniciativas de fomento ao comércio, assim
como orientar e capacitar o comerciante.
 Ações de difusão no turismo empresarial, ecológico, cultural e
religioso
Desenvolver atividades que estimulem o turismo de moradores das
cidades vizinhas, estimular o consumo nos comércios da cidade.
 Ampliação do Banco do Povo “Fomento ao Empreendedor”

JUVENTUDE
 Criação da Coordenadoria da Juventude Ligada a Secretaria de
Administração
 Criação do Estágio Remunerado
 Programa Jovem Empregado
Jovem tem que ter emprego! O Programa Jovem Empregado tem como
intuito facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, prestando
todo o suporte necessário para o desenvolvimento do indivíduo. Sendo
assim, a prefeitura de Mauá abrirá 300 vagas para que eles sejam
remunerados e capacitados para atender a demanda de trabalho da
nossa cidade, trazendo dignidade aos jovens e mais qualidade nos
serviços prestados aos munícipes!
 Cursos Profissionalizantes
Jovem

tem

que

ser

preparado!

Serão

disponibilizados

cursos

profissionalizantes para preparação dos jovens para carreira de
microempresário, já que o município expande cada vez mais o mercado
de serviços na cidade (Cabeleireiro, Maquiagem, Informática, Marketing
Digital, Web Design). Poderão ser oferecidos à população através de
parceria com empresas da rede privada ou através da criação de
institutos que apoie o governo da cidade.

 Calendário Cultural
Será criado o calendário cultural em Mauá, voltado ao público jovem,
para que fortaleça ainda mais os movimentos já existentes na cidade
(Batalhas, Saraus, Dança, Hip Hop e outros artistas e movimentos).

SEGURANÇA ALIMENTAR

 Ampliação do Café Do Trabalhador
 Ampliação do Banco de Alimentos
 Programa Prato POP
Implantação de restaurantes populares no modelo do restaurante
popular, para servir refeições a baixo custo.
 Construção do Centro de Tratamento e Inclusão Social
 Ampliação Do Programa de Mãos Dadas
 Instalação Via Governo do Estado do Bom Prato
 Ampliação Das Ações do Programa Prefeito Amigo da Criança

 Ampliação do Programa de Educação Alimentar com cozinha
didática nas comunidades
Transmitir conhecimento para todos os beneficiários do Banco de
Alimentos e munícipes de forma geral, sobre o aproveitamento dos
alimentos, gerando economia, sustentabilidade e maior ingestão de
nutrientes pelo consumo de talos, folhas, cascas e sementes,
promovendo saúde e qualidade de vida, e possibilitando a produção de
alimentos para gerar renda na cidade.
 Hortas comunitárias
É de extrema importância formar parcerias com entidades da sociedade
civil para implantação de hortas comunitárias nos bairros de nossa
cidade, estimulando, assim, hábitos mais saudáveis.
 Hortas Terapêuticas
Utilizar os espaços do CRAS (Centro de Referência em Assistência
Social), Centro POP para desenvolver, assim, a reabilitação,
socialização, trabalho em equipe e incentivar, desta maneira, atividades
psicomotoras em pessoas, no processo de reintegração social.

 Jantar Popular
O Jantar Popular é destinado ao preparo de refeições adequadas e
saudáveis no formato marmitex, com um preço que cabe no bolso. O
cardápio será elaborado por nutricionistas, composto por arroz e feijão,
prato principal (carne bovina, suína, aves e peixes), guarnição
(verduras, legumes, refogados ou cozidos, sobremesa (frutas ou doces)
e sucos.

TRABALHO E RENDA

 Programa 70% Mauá “Emprego Perto”
 Programa

Bolsa

Emprego

Jovem

“Fomentando

o

Desenvolvimento”
Ampliação de oferta de cursos de capacitação voltados a atender
demandas de mão de obra de região de interesse da população.
 Economia Solidária
Implementar a Cozinha Solidária
 Reestruturação dos espaços de comercialização e legislação a ser
aplicada para utilização pelos empreendimentos.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 Programa Participação Popular
Elaborar

e

coordenar

proposições/propostas

a

dentro

participação
do

dos

orçamento

munícipes
municipal

e

nas
nas

implantações de políticas públicas; será realizado, anualmente,
contemplando todas as regiões de Mauá. Parceiros: Todas as
secretarias e Sociedade Civil.

 Emprega Mauá
Programa

que

desenvolverá

no

trabalhador

desempregado

a

oportunidade de ser capacitado e qualificado para o mercado de
trabalho.
 Centro de Convenções “Barão de Mauá”
Por meio de parceria público/privado, a Prefeitura de Mauá ofertará
espaço com capacidade para receber eventos como Congressos, Feiras
e Exposições, além de shows e todo tipo de entretenimento, visando a
população mauaense, mas com vistas para demanda da região
metropolitana de São Paulo.
 Ponto de apoio aos ciclistas
Projeto para apoiar os trabalhadores que usam a bicicleta como meio
de transporte para o trabalho e estruturar um ponto de apoio para
ciclistas em lazer na Av. Papa João Paulo XXIII (antigo Ecoponto).
Parceiros: Secretaria de Governo, Secretaria de Esporte e Lazer,
Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Cultura e Juventude,
Secretaria de Trânsito e Sistema Viário.
 Equoterapia
Reestruturação das dependências da cavalaria para implantação de
programa de equoterapia. Parceiros: Secretaria de Governo, Secretaria
de Segurança Pública e Defesa Civil, Secretaria da Saúde, Secretaria da
Educação.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

 Novo Site da Prefeitura
Criação e gerenciamento de uma nova plataforma para o site da
Prefeitura, mais moderna, dinâmica, acessível e interativa. Mais
transparência e interação entre à população e a administração
municipal.
 Mobiliário Urbano
Mapeamento de todo local de publicidade em vias e mobiliários públicos
para a gestão, por meio de empresa privada a ser licitada, para
promoção e publicidade, gerando renda para o município, oportunidade
de trabalho, visibilidade ao comércio local e preservação dos espaços.
 Terceirização dos Outdoors da cidade
Terceirizar a gestão dos outdoors da cidade, sempre com contra partida
e preferência de uso para ações de utilidade pública da Prefeitura e
divulgação de comércios e empresas locais. Implantação de mais
estruturas, iluminação, limpeza do entorno do equipamento e
fiscalização.
 Implantação de nova Central de Relacionamento
Implantar a nova Central de Relacionamento 0800, o Disque Mauá,
para receber ligações com denúncias, dúvidas, sugestões, elogios e
reclamações, com interação entre as secretarias e a população para
fornecimento de protocolo e respostas a todas as solicitações.
 Implantar ainda um modelo de Central de Relacionamento via
whatsapp, o “ZapPref”, canal oficial, para o mesmo propósito, mas
com maior comodidade, velocidade e conectada a realidade do intenso
uso da plataforma nos dias de hoje.

A ELEIÇÃO MUNICIPAL
A eleição municipal é um dos momentos mais importantes da
democracia brasileira e deve ser pautada pelas propostas, pelo debate
da cidade, seus problemas e suas soluções.
Por esta razão, as propostas da candidatura de Atila Jacomussi para
prefeito, Coligação “Gente que Faz”, trazem o compromisso de
continuar a mudança em nosso município com ética, transparência e
muito trabalho para fazer de Mauá uma cidade acolhedora e
modernizada, digna para todos.

