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INTRODUÇÃO
A MÁ GESTÃO E O ABANDONO TOMARAM CONTA DE NOSSA CIDADE, MAS TEMOS A
RESPONSABILIDADE E O COMPROMISSO DE “EnDIREITAR” MAUÁ!
Esse documento é resultado de um intenso levantamento realizado durante todos os meus anos de
vida pública. São propostas elaboradas através de debates e sugestões da população mauaense,
que vive e constrói a história da nossa querida Mauá.
Durante muito tempo o anseio da população ficou apenas no papel. Os governos que passaram
deixaram a desejar em suas ações e diretrizes redundando em anos de estagnação. Nos últimos
quatro anos a situação piorou, pois a estagnação virou retrocesso. Por essa razão este documento,
elaborado pelas mãos de trabalhadores mauaenses, que assim como nós querem o melhor para a
cidade, contém diretrizes básicas, porém viáveis para tirar nossa cidade do caos em que se
encontra, resgatando a dignidade do cidadão, observando a necessidade de decência
administrativa em todas as áreas.
Não pretendemos aqui esgotar assuntos ou restringir temas. Trata-se de um ponto de partida, um
convite à descoberta e ao debate que redundará em novas sugestões que irão guiar nossas ações.
Não se trata, portanto, de um programa fechado, mas sim de um programa de governo em
constante construção onde os anseios da sociedade mauaense será seu principal combustível.
Este plano de governo para Mauá será massivamente divulgado e debatido com a população.
Diariamente nos encontraremos nos bairros, nas associações de moradores, nas entidades, nas
instituições de ensino, nas redes sociais, nos debates. Esta é a riqueza de uma campanha eleitoral,
formada por gente que quer participar, falar, contar seus problemas, indicar soluções e caminhos
que serão a base para a nossa gestão nos próximos quatro anos.
Junto com a população buscaremos novos caminhos que apontem para a direção certa, para o
avanço e para o desenvolvimento de nossa cidade, pensando na geração presente e nas futuras. Os
mauaenses formam um povo acostumado a se reinventar, passando por dificuldades e privações,
mas sempre de cabeça erguida e pés no chão, sem nunca desanimar, seguindo em frente com muito
trabalho e, principalmente, muita fé em Deus.
Por tudo isso, estou humildemente me colocando à disposição de nossa cidade para governar Mauá
com competência, com honestidade, sabedoria e comprometimento com a população de nossa
amada cidade, adotando critérios técnicos na escolha daqueles que nos ajudarão nessa missão.
A melhoria da qualidade de vida da geração presente e futura depende também do contínuo
combate à pobreza, redução das desigualdades sociais, da criação de oportunidades, do
desenvolvimento cultural da população, de segurança e da prevenção ao uso de drogas, de serviços
de saúde de qualidade, de boa mobilidade, do combate à corrupção e, principalmente, de uma
administração pública competente e transparente. Conclamamos esse destemido povo mauaense,
que ainda se permite sonhar com uma cidade melhor, para juntos construirmos a cidade que
queremos, e podemos construir.
Parafraseando Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, queremos fazer um governo do
povo, pelo povo e para o povo! Então, vamos juntos, com a graça de Deus, uma só voz e numa só
força, “EnDIREITAR MAUÁ”.
Professor Betinho

1. EDUCAÇÃO
Não deveria haver mais dúvidas de que a educação é uma das áreas mais essenciais para o
desenvolvimento da sociedade e deve ser priorizada pelas prefeituras, por meio da aplicação de
recursos financeiros e da adoção de uma gestão meritocrática, com aprimoramento constante
dos profissionais.
No Brasil, os municípios são responsáveis por fornecer a educação de base, ou seja: creches (até 3
anos), pré-escolas (educação infantil; 4 e 5 anos) e o ensino fundamental (7 a 14 anos).
Em Mauá, as últimas gestões propagandearam muito o oferecimento de merenda e uniformes
aos alunos (e não faltaram denúncias de superfaturamento), resumindo a isso as ações na área
da educação. Sem dúvida, essa é uma visão míope dos gestores públicos, pois a educação vai
muito além disso. O descaso com a educação em Mauá é refletida nas fracas notas obtidas no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador de desempenho da educação
brasileira.
Em nosso governo a educação ganhará a atenção devida e que sempre lhe foi renegada pelos
governos passados, não por falta de dinheiro para investir, mas pela má qualidade dos
investimentos feitos.
Vamos desenvolver no aluno o prazer de estar na escola, apresentando a ele novos horizontes,
incutindo em sua mente que só a educação transforma, abre portas e cria novas perspectivas. A
educação que queremos para Mauá é aquela que transforma pessoas em cidadãos capacitados e
responsáveis.
No que diz respeito ao ensino superior, iremos adotar ações visando transformar Mauá em um
polo universitário. Políticas públicas para atrair faculdades e universidades serão adotadas e
serão negociadas a disponibilização de bolsas de estudos integrais e parciais para a população,
especialmente a de baixa renda.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
melhorar a educação pública municipal, destacam-se:
i) Criação de parceria com o SESI para implantação do padrão SESI no ensino municipal, visando
fortalecer o ensino fundamental;
ii) Iniciar implantação da estrutura necessária para operacionalizar-se o Ensino EAD nas Escolas
de Ensino Básico do Município, de modo a evitar-se a perda de aulas em caso de situações
emergenciais como a da atual pandemia e a melhor adaptar nossos estudantes a esta nova
realidade;
iii) Implantação da meritocracia na seleção de profissionais, abolindo o sistema de indicações
políticas, exonerando servidores descompromissados, implantando sistema de concurso para
todas as contratações, incluindo prova escrita, mesa redonda para verificação do conhecimento

do candidato sobre os problemas cotidianos das escolas, entrevistas individuais e avaliação de
títulos;
iv) Implantação de equipes com assistentes sociais e psicólogos para visitação contínua das
famílias a fim de prevenir e estancar situações que impedem a matrícula, frequência e bom
aproveitamento do aluno na escola, com motivação constante dos corpos docente e discente.
Essas equipes também verificarão as necessidades das famílias, inclusive para acesso ao ensino à
distância, quando necessário;
v) Criação do Programa Formação de Leitores, incentivando hábito da leitura desde os anos
iniciais da educação infantil;
vi) Disponibilização de professores de educação física e de artes em todas as escolas municipais;
vii) Criação da Escola de Formação Pedagógica Permanente, que será responsável pela formação
continuada e em serviço dos profissionais da rede;
viii) Criação de bolsas de estudo que serão oferecidas através de sistema meritocrático aos
profissionais da educação visando ampliar sua formação;
ix) Correção real dos salários do magistério e demais funcionários da educação municipal;
x) Implantação de sistema de avaliação periódica dos profissionais da educação visando
colaborar com o seu desempenho e dedicação;
xi) Criar políticas de incentivo para atração de instituições de ensino superior, inclusive de
educação a distância (EAD), transformando Mauá em um grande polo universitário, com a
destinação de expressiva quantidade de bolsas de estudos para jovens de nosso município;
xii) Criação do “Programa Fila Zero” através do qual pretendemos zerar a fila para vagas em
creches, criando parcerias com escolas privadas para abertura de vagas de forma que nenhuma
criança que necessitar fique fora da escola. A escola privada poderá ter abatimento de dívidas e
tributos em troca de vagas;
xiii) Transporte gratuito para todos os alunos que necessitarem e que residam a mais de 1.000
metros da escola, priorizando os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida;
xiv) Criação do Programa “Alimentação Saudável, Aluno Sadio”, que fornecerá alimentação
balanceada visando às necessidades nutricionais de cada idade;
xv) Resgate e fortalecimento do EJA (Educação de Jovens e Adultos), com ampla divulgação do
programa visando erradicar o analfabetismo na cidade no médio prazo;
xvi) Formação de equipes especializadas na busca de recursos financeiros estaduais, federais e
externos para investimento na área da educação da cidade;
xvii) Instalação de sistema de proteção escolar com a colocação de câmeras e sistema de
transmissão de imagens on-line de todos os ambientes da escola;

xviii) Fornecer no início de cada ano letivo, material escolar e uniformes de qualidade e de forma
gratuita, priorizando a compra de empresas de confecções instaladas na cidade;
xix) Resgatar e fortalecer a biblioteca municipal, ampliando o acervo, oferecendo computadores
com acesso a internet gratuitamente, descentralizando o serviço, levando bibliotecas para os
bairros;
xx) Ampliação da parceria com o governo do estado objetivando o aumento do número de vagas
no SENAI e ETEC visando à valorização constante do ensino técnico profissionalizante;
xxi) Implementar a disciplina extracurricular “ecologia e preservação”, propiciando educação
ambiental no ensino municipal, com visitas periódicas à Gruta Santa Luzia, nascente do Rio
Tamanduateí e usinas de reciclagem;
xxii) Colocar número de alunos adequados à capacidade de cada sala de aula para que o
professor possa prestar um auxílio adequado a todos, melhorando as condições de trabalho e de
aprendizado;
xxiii) Buscando proporcionar para a população mauaense mais uma opção de ensino, com
resultados comprovados, iremos buscar junto ao Governo Federal a implantação de uma ou mais
Escolas Cívico-Militares em nossa cidade, através do Programa Nacional das Escolas CívicoMilitares (PECIM), oferecendo novas opções de ensino.

2. SAÚDE
De todos os serviços públicos oferecidos em nossa cidade a saúde é o que recebe as maiores
críticas. As deficiências apresentadas vão desde o atendimento na recepção das unidades de
saúde, passam pela consulta com o clínico geral, avançam para a demora ou inexistência de
consultas com médicos especialistas e a espera sem fim pelos exames de diagnóstico e cirurgias,
muitas delas urgentes, mas com infindável tempo de espera.
A melhoria das condições de saúde da população em nosso Município é proposta fundamental do
nosso plano de governo. Será efetivada mediante uma ação governamental de planejamento do
governo municipal, em consonância com os planos, programas e planos do governo federal e
estadual, que estabeleça definitivamente uma política de saúde séria, com ações compartilhadas,
que represente um grande salto na qualidade da saúde pública. A Saúde deve ser tratada com
respeito e seriedade. Em nosso governo a saúde não será objeto de jogo político nem cabide de
empregos, como tem sido ao longo de anos.
Muitos problemas passaram despercebidos durante esse jogo. A população envelheceu numa
velocidade que o sistema de saúde municipal não conseguiu acompanhar. Nunca houve ações de
prevenção à saúde, como incentivo à pratica esportiva, conscientização sobre os males causados
pelo tabaco, bebidas alcoólicas, drogas, etc., o que sobrerregou nosso sistema de saúde pública,
prejudicando o atendimento de todos.
Nosso plano passa pela reorganização do sistema de saúde municipal com vistas na melhoria do
atendimento, redução da demanda, criação de políticas de prevenção às doenças crônicas,
incentivo à pratica esportiva, etc.

Sem a pretensão de esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que
pensamos para melhorar a saúde pública municipal destacam-se:
i) Fortalecer o convênio com a Santa Casa de Mauá;
ii) Contratar mais médicos, melhorar a remuneração desses profissionais a fim de que se
dediquem unicamente ao seu posto de serviço na cidade, fiscalizando o ponto, cobrando
dedicação, comprometimento e bom atendimento à população. Serão realizadas avaliações
periódicas com a participação da população. Só permanecerão em Mauá os profissionais
qualificados e comprometidos com nosso município;
iii) Zerar as filas de espera de exames e consultas com médicos especialistas através de parcerias
com a rede privada, oferecendo isenções de impostos e abatimento de dívidas em troca do
oferecimento de consultas e exames para a população e, ainda, com a realização de periódicos
mutirões de consultas e exames;
iv) Implementação do programa “Remédio em Casa”;
v) Formação de equipes especializadas na busca de recursos financeiros estaduais, federais e
externos para investimento na saúde da cidade;
vi) Criação de um centro de hemodiálise e um banco de sangue na cidade;
vii) Desenvolver ações para fortalecer o programa “Saúde da Família” e ampliar o número de
equipes e fortalecendo-as com assistentes sociais e psicólogos, oferecendo melhor treinamento
aos agentes de saúde, monitorando os atendimentos, entregando medicação em casa. Prioridade
para atenção básica e preventiva;
viii) Recuperar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) implementando ações de reestruturação e
gestão, visando a melhoria contínua do atendimento, ampliando o horário de funcionamento de
acordo com a demanda;
ix) Empreender ações junto ao governo federal visando à implementação de uma UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) no Jardim Flórida (ou região), visando atender à população do Jardim
Itapark, Parque das Américas e região;
x) Fortalecer e ampliar o atendimento odontológico nas Unidades de Saúde, contratando
profissionais dentistas, melhorando a remuneração desses profissionais a fim de que se dediquem
unicamente ao seu posto de serviço na cidade, fiscalizando o ponto, cobrando dedicação,
comprometimento e bom atendimento à população. Serão realizadas avaliações periódicas com
a participação da população. Só permanecerão em Mauá os profissionais qualificados e
comprometidos com nosso município;
xi) Criação do programa “Mutirão Pediátrico” que, semestralmente, levará os médicos pediatras
e oftalmologistas até as escolas municipais para consultas e acompanhamento da saúde de
nossas crianças;
xii) Criação do programa “Longa Visão”, visando proporcionar o atendimento com oftalmologista
à população, prevenindo e corrigindo as doenças do olho;

xiii) Implantação do “Programa Pente-Fino da Saúde”, visando reavaliar cada contrato na área da
saúde, visando corrigir distorções, evitar superfaturamentos, acabar com desvios de verbas,
extinguindo contratos prejudiciais e ineficientes, acabando com as ingerências e indicações
políticas nas prestadoras de serviços;
xiv) Implementar o Centro de Atenção Especial ao Idoso. Articular políticas da prefeitura na área
da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos.
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e
estímulo ao envelhecimento ativo.
xv) Fortalecer e qualificar o conselho municipal de saúde;
xvi) Aprimorar o gerenciamento e o acesso aos exames de apoio diagnóstico;
xvii) Aumentar a eficiência e a eficácia do Hospital Nardini através da implantação de gestão
hospitalar de excelência, não permitindo ingerências;
xviii) Reestruturar o serviço de ouvidoria da saúde, tornando-a um canal eficaz a serviço da
população;
xix) Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares e estaduais,
nas instituições religiosas, clubes e associações, objetivando a prevenção ao uso de drogas;
xx) Implementar programa contínuo de capacitação e avaliação dos funcionários da área da
saúde, valorizando cada profissional na medida de seu desempenho;
xxi) Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas;
xxii) Estimular a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros. Estabelecer um
acompanhamento mais próximo aos idosos;
xxiii) Informatizar todo o sistema de saúde municipal, promovendo o registro das ações,
monitoramento dos atendimentos e da história clínica dos cidadãos, desde seu acolhimento,
unificando os prontuários entre todas as unidades de saúde objetivando a prestação de serviços
mais segura, ágil e econômica, garantindo um prontuário eletrônico com todos os registros do
cidadão, facilitando a inserção e o acesso às informações médicas do paciente de forma rápida,
propiciando mais eficiência do tratamento.

3. SEGURANÇA PÚBLICA
Combater as diversas formas de violência e promover uma cultura de paz e fraternidade tem se
mantido como desafios inalcançáveis para as administrações que passaram por nossa cidade, o
que é inaceitável. É urgente que se enfrentem os problemas com uma visão renovada pela
contemporaneidade e suas marcas, além, é claro, da promoção da inclusão e da justiça social,
tão importantes também para a prevenção da violência em qualquer sociedade.

A parceria com a Polícia Militar, Ambiental e Polícia Civil do Estado de São Paulo estão na esfera
de atribuições da Municipalidade, proporcionando trabalhos no ambiente educacional de
programas de prevenção ao uso e tráfico de drogas lícitas e ilícitas e todas as possibilidades de
melhorar a sensação de segurança e consequente qualidade de vida no âmbito municipal.
Monitorar os problemas e implementar medidas de curto prazo se faz necessário.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
melhorar a segurança pública, destacam-se:
i) Implantação de bases fixas e móveis da Guarda Municipal em pontos estratégicos,
devidamente equipadas e monitoradas, com as devidas condições de trabalho e segurança aos
agentes da guarda que estiverem em serviço;
ii) Implementação de monitoramento eletrônico na cidade, iniciando estudos para a instalação de
totens de segurança na região central, equipados com câmera com direcionamento 360º e
sistema de áudio, possibilitando a interação em tempo real com uma central de monitoramento
de maneira remota e instantânea. Além disso, implantaremos o monitoramento com imagens
feitas com drones, expandindo a área de cobertura gradativamente, visando cobrir a maior parte
do território do município, integrando os sistemas aos serviços da polícia civil e militar;
iii) Implementar ações visando a instalação em Mauá de uma Delegacia Seccional de Polícia e de
uma unidade do Instituto Médico Legal;
iv) Dotar os logradouros e vias públicas de iluminação eficiente;
v) Fortalecer o apoio ao PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência)
da Polícia Militar;
vi) Fortalecer a Ronda Escolar;
vii) Cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos com reincidência de ocorrências
violentas;
viii) Promover junto às escolas municipais e à comunidade local, a chamada Cultura da Paz, com
realização de palestras aos alunos e familiares, entre outras ações;
ix) Fortalecer a guarda municipal com a implementação de formação continuada aos agentes e
aquisição de equipamentos específicos para a função;
x) Cadastro único dos vigilantes da cidade de Mauá com apoio da Guarda Municipal;
xi) Destacar viaturas e guardas municipais para patrulhar as feiras-livres da cidade para que as
famílias tenham mais tranquilidade na hora das compras;
xii) Monitoramento dos parques municipais através de câmeras de segurança e outros
equipamentos necessários, de modo a garantir o lazer e a diversão das famílias com segurança;

xiii) Implementação dos “Núcleos de Paz” incentivando a participação da sociedade civil na
discussão e resolução dos problemas de segurança pública e na idealização e elaboração de
programas, cooptando voluntários para orientação e tratamento da população vitimizada;
xiv) Mapeamento das áreas de risco à segurança, tais como terrenos baldios, praças
abandonadas, locais com iluminação precária, vielas, passarelas, etc., visando sanar os
problemas, minorando a possibilidade de cometimento de crimes nesses locais;
xv) Criar outros instrumentos de combate ao crime ao alcance da prefeitura.

4. HABITAÇÃO
Diminuir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo é uma das obrigações primordiais dos
prefeitos municipais. Essa política leva à redução da desigualdade social e dá dignidade às
famílias menos favorecidas. Nesse sentido, é necessário ampliar e atrair investimentos no setor,
incrementando eventuais programas em andamento e formulando novos projetos para alcançar
a excelência.
Também é primordial enfrentarmos a precariedade que se manifesta na insegurança em relação
à posse ou propriedade da terra vivenciada pela população que reside nos assentamentos
irregulares. É preciso também desincentivar novas invasões visando inibir a ocupação ilegal e
irregular do solo.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
melhorar política habitacional da cidade, destacam-se:
i) Criar uma gerência para a execução de estudos e ações para captação de recursos estaduais,
federais e externos, sem amadorismo, para programas e projetos de interesse do Município em
diversas áreas, inclusive na habitação;
ii) Implementar amplo programa de regularização fundiária, estabelecendo forte parceria com o
Estado para apoiar a população residente em áreas irregulares, disponibilizando equipe
profissional multidisciplinar de alta qualidade e reconhecimento técnico para a realização de
diversos serviços através de capacitação do corpo técnico municipal para análise, estudo e
aprovação dos projetos de regularização apresentados;
iii) Redução a 1% da alíquota do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), visando
facilitar a regularização de imóveis;
iv) Amplo cadastramento de áreas ociosas para implementação de programas habitacionais
populares;
v) Desburocratizar o processo de aprovação de empreendimentos populares, definindo prazos
máximos para a sua aprovação.

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TRABALHO E RENDA
O crescimento econômico é a chave para a melhoria da qualidade de vida de qualquer, país,
estado ou município. Para isso, faz-se necessário e urgente, criarmos uma política protagonista
de atração de empresas, mas, para isso, o ambiente favorável precisa ser recriado, com o retorno
da confiança por parte de empresários e investidores.
Valorizar e estimular a micro e pequena empresa e microempreendedores individuais também é
importantíssimo.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
melhorar de desenvolvimento econômico, trabalho e renda da cidade, destacam-se:
i) Desburocratizar o processo administrativo para novos empreendedores, reduzindo o tempo de
abertura de empresa, agilizando a expedição de alvarás no menor tempo possível;
ii) Criação de Sala do Empreendedor da Construção Civil com o ágil provimento de Informações a
Investidores e munícipes sobre zoneamento, terrenos, população, renda, disponibilidade de áreas
e infraestrutura no município, dentre outras;
iii) Criação de políticas de apoio a micro e pequena empresa e microempreendedores individuais,
estimulando e permitindo a formalização, o desenvolvimento e profissionalização desses
negócios, implementando ações para que os órgãos públicos do município adquiram produtos e
serviços oriundos desses negócios, estimulando a economia local e propiciando geração de renda
e emprego;
iv) Iniciar estudos para a criação de Salas do Pequeno Empreendedor, disponibilizando apoio e
orientação aos pequenos empreendedores, além de coworking públicos em algumas regiões da
cidade oferecendo facilidades como wi-fi e suporte digital a profissionais autônomos,
independentes e em processo de transição de carreiras;
v) Viabilizar estudos para a implantação de incentivos fiscais para novos empreendimentos no
município, incluindo a adoção de ações visando atrair interessados na construção de um novo
shopping center, que propiciará a geração de milhares de empregos diretos e indiretos, além de
entretenimento para a população de Mauá;
vi) Implementação de seis shoppings populares, no modelo do já existente no centro, nos
principais eixos comerciais da cidade gerando emprego e renda para a população da respectiva
região;
vii) Implementar ações visando garantir a formalização dos trabalhadores informais;
viii) Implantação de feira de artesanato na passarela central para pequenos artesãos;

ix) Implantação de feira de gastronomia e artesanato no boulevard, para instalação de barracas,
tabuleiros e food trucks;
x) Adotar ações para a abertura de lanchonetes ou restaurantes nos parques municipais;
xi) Realizar parcerias com escolas profissionalizantes, sindicatos empresariais e de trabalhadores,
sistema S (SENAI, SESI, SENAC, SEBRAE e SESC), entidades educacionais e governos estaduais e
federal com o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores, especialmente nas novas
profissões e tecnologias do futuro e, ao mesmo tempo, motivando e estimulando a participação
de alunos dos últimos anos do ensino fundamental através da realização de palestras nas
respectivas escolas;
xii) Estimular a formação de cooperativas de trabalho (ex: costura, reciclagem, entre outras)
tendo como público-alvo os beneficiários de programas sociais, proporcionando uma forma de
geração de renda e produção de riquezas;
xiii) Estimular a geração de empregos e criar um cadastro de vagas, facilitando para os munícipes
a consulta de oportunidades em sua região, facilitando a locomoção e permitindo o
desenvolvimento interno de Mauá, criando mecanismos de estímulo para que empresas
contratem mão de obra local;
xiv) Promover reuniões entre representantes da prefeitura com empresários locais de cada
segmento econômico, com objetivo de geração de negócios e desenvolvimento através de ações
específicas e direcionamento socioeconômico.

6. ESPORTES
O stress e o sedentarismo marcam a vida das pessoas nos tempos atuais, abrindo portas para as
doenças crônicas, físicas e mentais. Nesse contexto, deve ser estimulada a busca por uma
qualidade de vida plena, que contemple o lazer, o esporte e a atividade física como partes
integrantes da existência e não apenas detalhes eventuais.
É de conhecimento geral que a prática de atividades físicas é de grande relevância para todas as
faixas etárias, prolongando uma vida saudável e produtiva, além de afastar jovens das drogas e
da criminalidade.
Assim, o esporte e o lazer assumem um papel de grande relevância na vida dos cidadãos e
demandam do poder público a implantação de infraestrutura adequada e de ações efetivas de
estimulo à pratica de esportes nas suas diversas modalidades e atividades de lazer e
entretenimento.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para o
esporte na cidade, destacam-se:
i) Estimular os sistemas de ensino a dinamizar as práticas esportivas no ambiente escolar e a
organizar os jogos estudantis municipais, tão presentes na cidade no passado, mas abandonados
nos governos recentes;

ii) Criar campanhas publicitárias com foco na conscientização da população para a importância
das atividades esportivas e de lazer na sua saúde física e mental;
iii) Investir na reestruturação e manutenção de espaços públicos adequados às práticas
esportivas e ao lazer, como academias ao ar livre, entre outros;
iv) Transformar o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel num complexo para formação de jovens
atletas, visando contribuir para a promoção dos direitos humanos de Crianças e Adolescentes e
para o exercício pleno da cidadania, utilizando esportes e atividades socioeducativas como
ferramenta de aprendizagem, autoproteção, cultura de paz, habilidades para a vida e
desenvolvimento integral de meninas e meninos da cidade de Mauá;
v) Transformar o esporte e o lazer em pilares fundamentais das ações de combate às drogas e a
violência através de programas sociais estruturados e integrados com outras ações
governamentais;
vi) Realização de patrocínio e parcerias com a iniciativa privada para incentivos e manutenção de
esportistas de alto desempenho;
vii) Estruturar o transporte dos jovens atletas para competições municipais e intermunicipais,
incentivando-os a representar e defender o nome de nossa cidade;
viii) Tornar efetiva a disciplina de educação física nas escolas municipais;
ix) Criar o “Programa Academia na Praça” voltado às pessoas idosas, proporcionando à
população um envelhecimento ativo e saudável, disponibilizando equipamentos e profissionais de
educação física em praças e/ou outros locais nos bairros;
x) Revitalização de todas as quadras de esportes existentes na cidade, principalmente com
relação à manutenção e reparos de iluminação, conservação de piso, entre outros serviços.

7. CULTURA E LAZER
Cultura é vida que se experimenta e se expressa nas mais diversas formas de arte, nas práticas e
valores do cotidiano, nas casas, nos museus, nos teatros, nas ruas, nas praças, nas periferias, nos
campos, nas cidades.
Ao município cabe fornecer uma infraestrutura básica para vivência cultural a partir da oferta da
infraestrutura cultural tais como bibliotecas, cinemas, teatros, centros culturais etc. A vivência
cultural deve ser utilizada como instrumento de desenvolvimento pessoal e social, pois é
instrumento importante da inclusão social.
No que se refere às áreas de lazer, a carência da cidade é total e as poucas existentes são
subutilizadas pela população devido a vários fatores.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
área cultural e de lazer, destacam-se:

i) Estruturar e fortalecer o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura e a
política de incentivo à produção cultural;
ii) Promover ações de divulgação entre os empresários da importância e as vantagens de
investimentos na cultura articulando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria
de Cultura;
iii) Criar um selo de incentivo cultural para premiar empresas e empresários que venham a
investir em cultura do município;
iv) Ampliar a ofertar atividades de formação livre de artes para a comunidade em parceria com
os artistas, produtores e movimentos culturais locais;
v) Garantir a realização das ações culturais na periferia da cidade, descentralizando programas e
projetos culturais e incluindo a comunidade na discussão de prioridades;
vi) Potencializar a utilização do tetro municipal, criando no local uma escola municipal de teatro
com o objetivo principal de desenvolvimento e aprofundamento artístico, filosófico e cultural dos
alunos;
vii) Incentivar a criação de projetos como a “Banda Lira”, Orquestra de Violeiros”, entre outros,
fomentando os já existentes, propiciando maior difusão da cultura;
viii) Estimular a visitação ao Museu Barão de Mauá;
ix) Revitalizar praças e parques da cidade em parceria com a população e iniciativa privada,
especialmente o Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia e do Guapituba, implementando
melhorias na infraestrutura, novos equipamentos, construção de pista de bocha, pista de skate,
quiosques, academia da terceira idade (ATI), melhoria na iluminação, no parque infantil, na
arborização, calçamento, bancos de assento, abertura de novos portões de acesso,
estacionamentos e outras inovações, incluindo pista de mountain bike na Gruta Santa Luzia.

8. SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE
A melhoria da saúde pública e da qualidade de vida da população passa pelo saneamento básico.
A cidade de Mauá ainda peca em questões de saneamento como a cobertura dos serviços de
abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário, que precisam ser universalizados
com urgência.
Também precisamos trabalhar firme para conter a degradação ambiental do nosso território,
sendo necessária uma ação contínua e eficaz para deter esse fenômeno. Devemos também
combater o descarte irregular de lixo e entulho.
Não há desenvolvimento quando o ambiente é prejudicado. Faz-se necessário desenvolvermos
uma cultura ambiental na população.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
política de saneamento ambiental, destacam-se:

i) Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, resíduos sólidos,
combate a enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só direção;
ii) Monitorar e fiscalizar a implantação dos coletores-tronco e tubulações instaladas ao longo dos
córregos, eliminando os lançamentos clandestinos de esgotos nos cursos d’ água;
iii) Quando possível, garantir em loteamentos irregulares a implantação da rede de
abastecimento de água e coleta de esgoto;
iv) Garantir a execução e manutenção dos Reservatórios de Contenção de Águas Pluviais
(piscinões) através de ações junto ao Governo do Estado;
v) Adotar uma política de gestão de resíduos baseada na educação para o consumo consciente
que integre a proteção da saúde individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de
não geração, redução, reutilização e reciclagem, aprofundando as práticas de separação e coleta
seletiva;
vi) Ampliar o sistema de coleta seletiva, potencializando o trabalho das cooperativas de
catadores, gerando renda e contribuindo para a preservação do meio ambiente;
vii) Criar ações de educação ambiental aproveitando as estruturas dos parques ecológicos da
cidade;
viii) Implementar políticas eficazes de preservação dos mananciais e, consequentemente, do meio
ambiente;
ix) Fomentar a Economia Verde;
x) Apoiar e consolidar as iniciativas sociais em torno da preservação do meio ambiente;
xi) Implementar um projeto de educação ambiental contínuo a fim de elevar a consciência
ambiental na população, com pessoal e estrutura condizentes com a meta de disseminar seu
conteúdo na rede de escolas municipais, parques públicos e em pontos de interesse;
xii) Entregar à população novos ecopontos e difundir o seu uso. Acrescentar à lógica dos pontos
fixos o “bota-fora” itinerante para viabilizar a coleta in loco para os munícipes que não
disponham de meios para levar os resíduos até o local fixo.

9. MULHERES
Precisamos urgentemente conscientizar a sociedade sobre a importância da mulher em todos os
segmentos. A mulher já representa a maioria do eleitorado em nossa cidade, mas, infelizmente,
ocupa lugar secundário na maioria dos segmentos.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos voltadas
especificamente às mulheres na cidade, destacam-se:

i) Criar o Conselho Municipal de Políticas para Mulheres;
ii) Fortalecer os programas destinados à saúde das mulheres;
iii) Criar uma coordenação especializada para articular as ações e políticas públicas de prevenção
e combate à violência contra as mulheres, criando e desenvolvendo ações de prevenção e
combate a todas as formas de violação dos direitos e de discriminação da mulher, com ênfase
nos programas e projetos de atenção à mulher em situação de violência;
iv) Elaborar programas de ações afirmativas ou medidas especiais visando o cumprimento de
acordos, convenções, declarações e planos de ação internacionais firmados pelo Brasil e que
digam respeito à promoção da igualdade entre homens e mulheres, desenvolvendo e apoiando
programas, campanhas educativas e projetos de valorização da mulher nas diferentes áreas de
sua atuação, incentivando sua participação social e política, econômica e cultural;
v) Elaborar e implantar campanhas educativas de combate a todo tipo de discriminação contra a
mulher no âmbito municipal, desenvolvendo ações de prevenção e combate a todas as formas de
violação de seus, com ênfase nos programas e projetos de atenção à mulher em situação de
violência;
vi) Implementar termo de cooperação com o Núcleo Central do Grupo de Atuação Especial de
Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid) do MPSP, visando a implantação em Mauá do
“Programa Guardiã Maria da Penha” que objetiva fiscalizar o cumprimento das sentenças
judiciais, diminuindo a incidência de novas situações de violência doméstica, através da
capacitação de guardas civis para que eles, através de visitas domiciliares periódicas às vitimas,
fiscalizem o cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e fixadas pela
Justiça, além de criar um canal de comunicação para as chamadas de emergência;
vii) Elaborar e divulgar, por meios diversos, estudos e material sobre a situação econômica,
social, política e cultural da mulher, seus direitos e garantias, assim como difundir textos de
natureza educativa e denunciar prática, atos ou meios que, direta ou indiretamente, incentivem
ou revelem a discriminação da mulher ou, ainda, restrinjam seu papel social.

10. INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
Ações de inclusão social são instrumentos importantes, capazes de criar novas perspectivas de
vida, formas de crescimento econômico e social que afastem segmentos da população da
criminalidade, propiciando o desenvolvimento da pessoa enquanto cidadão.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para a
política de inclusão social e cidadania, destacam-se:
i) Incremento e implementação da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com
as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de Assistência
Social – PNAS, ampliando e fortalecendo dos aparelhos de atendimento CRAS - Centro de
Referência de Assistência Social;

ii) Implementar meios eficazes de gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social, bem
como dos demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua
plena utilização e eficiente operacionalidade;
iii) Implementar, com centralidade na família, uma rede de proteção social, estabelecendo fluxos,
referências e retaguarda nos atendimentos aos usuários da assistência social do Município;
iv) Propiciar a participação da população, por intermédio de organizações representativas, na
formulação das políticas sociais e no controle das ações;
v) Colocar em prática programas efetivos de amparo à população em situação de risco,
vulnerabilidade e pobreza, ampliando e potencializando os programas de inclusão social da
população que vive nessas situações;
vi) Implementar programas de capacitação contínua dos profissionais da política pública de
assistência social;
vii) Buscar recursos e parceria com o Governo do Estado para a implantação de, ao menos, dois
novos Restaurantes Populares em locais que serão escolhidos após criterioso estudo de
necessidade e viabilidade;
viii) Fortalecer a política de segurança alimentar com os Bancos de Alimentos;
ix) Incentivar o Terceiro Setor, que é a comunidade de instituições privadas (fundações,
associações comunitárias, ONGs, entidades filantrópicas) que não possuem fins lucrativos, mas
apenas visam o bem comum e a cidadania, fomentando, assim, uma constituição formal,
diminuindo ao máximo possível a burocracia para sua institucionalização na cidade, além de
ajudar difundir mais esses projetos, para que eles possam ajudar mais pessoas.

11. TRANSPORTE E TRÂNSITO
Mauá apresenta inúmeros problemas de mobilidade e acessibilidade. A inércia do governo
municipal em relação à política de transporte e trânsito em muito contribuiu para o agravamento
destes problemas.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
melhorar o transporte e o trânsito na cidade, destacam-se:
i) Reestruturar o Transporte Municipal garantindo novas linhas de ônibus; além de implantar
novas coberturas nos pontos de ônibus;
ii) Acabar com o monopólio do transporte público municipal, trazendo empresas que prestem
serviços de qualidade para o cidadão;
iii) Em parceria com a iniciativa privada, reformar e readequar o Terminal Rodoviário da área
central da cidade num espaço que atenda melhor o munícipe garantindo segurança, limpeza, a
qualidade dos serviços prestados, inclusive com relação à acessibilidade e à construção de uma
enfermaria de qualidade;

iv) Implementar estudos e ações que visem um melhor escoamento do trânsito, através da
construção de vias alternativas às principais avenidas e implantação de tecnologias semafóricas;
v) Elaboração de estudos e possível ação para alargamento da Avenida João Ramalho, altura do
Paço Municipal, visando dar vazão ao trânsito.

12. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
O que vemos hoje em nossa cidade é um verdadeiro “desserviço público”, pelo qual o Poder
Público atrapalha muito e ajuda pouco.
Precisamos aprimorar a gestão municipal, modernizando e racionalizando a máquina
administrativa com a finalidade de atender às necessidades e demandas do cidadão frente ao
governo municipal, atuando diretamente para que a população seja bem atendida, receba
serviços de qualidade que satisfaçam todas as suas necessidades.
Temos como meta implantar uma gestão prática, dinâmica e transparente, desburocratizando
processos, reduzindo etapas, eliminando trâmites supérfluos e entregando muito menos papel,
por meio da sistematização eletrônica de tudo que for possível. A intenção é que o meio público
saia do papel e vá para o mundo digital, onde vigoram os princípios da facilidade, agilidade,
eficiência e principalmente, da transparência.
Sem esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que pensamos para
melhorar a administração e a gestão pública cidade, destacam-se:
i) Desburocratizar o atendimento ao munícipe através da modernização dos procedimentos
administrativos, inclusive, com a informatização entre as secretarias e implantação do processo
administrativo eletrônico;
ii) Estabelecer metas de melhoria contínua para todos os serviços públicos, a partir dos quais
deverão ser introduzidos indicadores de gestão;
iii) Implantar sistemas de informação e novas tecnologias para agilizar, simplificar tarefas,
reduzir custos das operações e da prestação direta e transparente de serviços e informações;
iv) Identificar e revisar os principais processos de atendimento ao cidadão e outros processos de
trabalho, para eliminar etapas, otimizar e automatizar tarefas, diminuir o fluxo de papeis e
agilizar o processo decisório e de entrega de serviços;
v) Implantar um programa permanente voltado à formação e atualização profissional dos
servidores municipais, conforme as necessidades de suas respectivas áreas de trabalho;
vi) Melhorar o desempenho das atividades do PROCON junto aos consumidores, criando um
corpo efetivo de servidores para atendimento e fiscalização;
vii) Tornar de fato transparente o “Portal da Transparência”, para que o cidadão tenha fácil
acesso aos dados, às cópias de todos os contratos administrativos e demais informações

completas de interesse público, tornando-o uma arma forte e efetiva na luta contra a corrupção,
com informações claras, didáticas e transparentes, para que todos possam compreender;
viii) Desenvolver novos mecanismos e instrumentos de participação popular, estimulando a
efetiva da população;
ix) Garantir condições para o exercício da cidadania, oferecendo aos munícipes o acesso às
informações sobre as ações do governo, possibilitando assim maior controle social;
x) Agir contra a corrupção por meio do extensivo monitoramento das ações (só possível por
intermédio da própria transparência proposta) além de um rígido controle aliado à plena
publicidade das compras públicas;
xi) Diminuição de cargos comissionados e de secretarias, reduzindo a já inchada máquina pública,
fazendo valer o princípio máximo da eficiência na gestão e do gasto público;
xii) Transmissão on-line de todos os certames de licitação realizadas pelo Poder Executivo
Municipal, permitindo que qualquer cidadão possa acompanhar e fiscalizar os procedimentos;
xiii) Potencializar a utilização da modalidade de licitação “pregão eletrônico” sempre que
possível, provendo transparência e competitividade nas compras e contratações públicas e, com
isto, redução de custos para a cidade;
xiv) Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e rígido controle
interno;
xv) Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços
terceirizados e conveniados;
xvi) Planejar o desenvolvimento a médio e longo prazo de forma integrada, descentralizada e
participativa por meio de diálogo efetivo com a população;
xvii) Zerar gastos com alugueis de imóveis através da construção de um centro administrativo por
meio de parceria público privada em terreno pertencente ao município localizado na Avenida
Dom José Gaspar, que abrigará órgãos públicos hoje instalados em prédios locados, estimando-se
uma economia anual em torno de R$ 10 milhões.

13. JUVENTUDE
Até hoje, os governos que comandaram nossa cidade não deram a atenção necessária à
juventude, não enxergaram os seus problemas de maneira global. As carências da juventude, em
termos de políticas públicas são diretamente influenciadas por sua condição concreta de vida e
suas demandas são diferentes em relação a outras faixas etárias, com diferenças importantes
quanto às necessidades de emprego, formação profissional, saúde, lazer, etc.,pois nessa faixa
etária a pessoa combina uma série de necessidades particulares.
Temos em nossa cidade a Lei Municipal 4683/2011 que criou o Conselho Municipal da Juventude,
no entanto, pouco se sabe sobre sua existência e/ou atuação.

Pretendemos construir políticas públicas voltadas especificamente à juventude, contudo, antes,
precisamos levantar subsídios para entender quem é e o que espera o público-alvo da política em
questão. Para isso, instituiremos o Plano Municipal de Juventude, documento formal da política
de juventude do município. Será um instrumento dinâmico e flexível do processo de planejamento
das ações e serviços voltados à juventude, prevendo para os jovens oportunidades de trilharem
um caminho de desenvolvimento, usufruindo o direito ao acesso à educação e formação de
qualidade.
Sem a pretensão de esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que
pensamos voltadas à juventude, destacam-se:
i) Desenvolver políticas para fomentar atividades que valorizem a integração entre jovens, em
parcerias com entidades da sociedade civil, incluindo entidades estudantis;
ii) Realizar a Conferência Municipal da Juventude;
iii) Implementar o Plano Municipal da Juventude de Mauá, elaborado em consonância com as
disposições da Lei Federal nº 12.852, de 5 de agosto de 2013.
iv) Desenvolver programas educativos para jovens e familiares, visando à prevenção da DST/AIDS
e gravidez precoce, entre outros;
v) Desenvolver o Projeto de formação, capacitação e requalificação ocupacional do jovem,
objetivando melhora da empregabilidade e geração de renda;
vi) Criar cursos preparatórios para vestibulares e Enem, em formato presencial e on-line,
disponibilizando-os aos jovens, priorizando os egressos de escolas públicas;
vii) Desenvolver um programa de atenção e apoio aos adolescentes autores de atos infracionais,
às famílias no município, por meio de medidas sócio-educativas;
viii) Criação do “Programa de Volta aos Estudos” visando estimular jovens que pararam de
estudar a retomá-los;
ix) Criação de um cadastro municipal de vagas de estágio e de alunos e egressos.

14. CAUSA ANIMAL
A maneira com que a cidade trata seus animais diz muito sobre ela. Nosso município não pode
continuar se furtando da responsabilidade para com nossos animais, que tem seus direitos
igualmente assegurados por inúmeras legislações.
Em nossa gestão, a causa animal será tratada de maneira séria. Temos que coibir o abandono de
animais, que transformou-se numa epidemia e é uma cruel realidade em nossa cidade. Isso, além
de ato criminoso, deve ser tratado como um problema de saúde pública e ambiental.

Por outro lado, temos que propiciar o atendimento veterinário, tanto para os animais de rua
quanto para os animais domésticos. Esse atendimento pode vir a ser extremamente caro e
inviável para algumas famílias. Por isso, nossa gestão iniciará estudos para a viabilização da
construção de um hospital veterinário público, visando oferecer melhores condições de vida para
os animais e um atendimento de qualidade com custos reduzidos ou até nulos para os donos,
tanto quanto possível.
Sem a pretensão de esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que
pensamos voltadas à causa animal, destacam-se:
i) Reestruturar e fortalecer os serviços de Zoonoses e reformar o canil municipal de forma a
proporcionar uma estadia digna aos animais recolhidos;
ii) Implantar programas massivos e continuados de controle de natalidade animal;
iii) Colocar para funcionar o Castramóvel (veículo itinerante para castração de animais
domésticos) conquistado pela cidade através de emenda parlamentar e inativo até o momento;
iv) Criar campanhas educativas para conscientizar a sociedade para posse responsável
estabelecendo ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e continuadas;
v) Fortalecer as campanhas de vacinação contra a raiva;
vi) Implantar sistema eficaz para denúncias de maus-tratos contra animais;
vii) Propiciar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento das
legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, atuando de forma educativa, preventiva e
punitiva;
viii) Iniciar estudos para a implantação de um hospital veterinário público;
ix) Iniciar estudos visando à implantação de “Farmácia Pet”, onde a população de baixa renda
tenha um local para retirada gratuita de medicamentos para tratamento veterinário na cidade.

15. SEGURANÇA ALIMENTAR
Não há dados precisos sobre o desperdício de alimentos nem sobre o exato número de brasileiros
que passam fome. O que se tem certeza, no entanto, é que o Brasil joga no lixo milhões de
toneladas de alimentos todos os anos, comida esta que daria para alimentar todos, ou a maioria,
dos milhões de brasileiros que passam fome.
É vergonhoso, mas o Brasil está colocado entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no
mundo, enquanto milhões não têm o básico para se alimentar.
Em nossa cidade a situação não destoa da realidade do país. Ações do poder público são
necessárias e urgentes. Mauá, assim como inúmeras cidades do Brasil, sofre com um alto índice
da população em estado de vulnerabilidade econômica e social, e muitas delas sofrem com a
fome. Ao mesmo tempo, diversos supermercados, restaurantes e feirantes desperdiçam,

diariamente, altas quantidades de alimentos, seja por má gestão de recursos ou por falta de
incentivo e até mesmo proibição legislativa.
Com orientação, regulamentação e incentivos suficientes, esses alimentos poderiam alimentar
inúmeras famílias. Por isso, nossa proposta é a viabilização da regulamentação da doação de
sobras de alimentos propiciando que alimentos que atualmente são desperdiçados passem por
uma triagem profissional de fiscalização sanitária e, se estiverem em condições próprias para o
consumo, sejam doados para o Banco Municipal de Alimentos para posterior distribuição, para
instituições, famílias necessitadas ou pessoas em situação de rua/vulnerabilidade social.
Não podemos nos esquecer da recente Lei Federal nº 14.016/2020, que dispõe sobre o combate
ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano,
que veio facilitar as ações aqui propostas.
Sem a pretensão de esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que
pensamos voltadas à segurança alimentar, destacam-se:
i) Promover cursos sobre educação alimentar, economia doméstica, educação para o consumo
entre outros;
ii) Ampliar o número de restaurantes populares;
iii) Apoio técnico e estrutural para o bom funcionamento do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar, fortalecendo-o;
iv) Acompanhamento permanentemente da alimentação escolar, contanto com equipe técnica
qualificada;
v) Apoio técnico e estrutural ao trabalho de organização das feiras livres, para melhorar o
trabalho, diminuir as perdas e reaproveitar as sobras;
vi) Ampliar ações do Banco Municipal de Alimentos, potencializando a captação de alimentos
junto à rede de comércio e a distribuição à população carente e entidades assistenciais;
vii) Implantar o Programa de Orientação Nutricional à população carente;
viii) Criar o Programa de Hortas Comunitárias, propiciando assistência técnica às comunidades
envolvidas, com o município adquirindo parte da produção e apoiando a venda do excedente ao
comércio;
ix) Criar equipes de captação de sobras de alimentos em restaurantes, supermercados e feiras
livres, visando potencializar a quantidade de alimentos arrecadados pelo Banco de Alimentos
para posterior distribuição aos necessitados.

16. IDOSOS

A população envelhece em ritmo acelerado e grande parte dela convive com doenças crônicas e
limitações funcionais. Um dos resultados dessa dinâmica é a maior procura dos idosos por
serviços de saúde, sobrecarregando o nosso falido sistema.
O adoecimento da pessoa idosa se dá por vários fatores, sendo o ócio e a desinformação
responsáveis por muitas das doenças. Manter o corpo e a mente ocupados são primordiais para
manter a saúde em dia, afinal, envelhecimento não tem nada a ver com inatividade.
Nesse contexto, a implementação de políticas públicas destinadas à população idosa é ação
necessária e urgente, especialmente modelos de atenção à saúde da população idosa que dão
ênfase à prevenção.
Sem a pretensão de esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que
pensamos voltadas aos idosos, destacam-se:
i) Implementar o programa de revalorização da experiência profissional para a população acima
dos 60 anos, incluindo-os, propiciando qualificação para atuar em escolas, centros de saúde,
creches, asilos e outras entidades comunitárias de assistência, possibilitando o resgate e
transmissão de sua experiência e conhecimento;
ii) Implementar o programa de capacitação à terceira idade, para que possam ser multiplicadores
das políticas públicas municipais voltadas a essa população;
iii) Divulgação ampla e garantia de acesso aos serviços, programas e projetos sócio assistenciais
voltados à terceira idade, inclusive os direitos e benefícios que constam do Estatuto do Idoso;
iv) Promover campanhas de valorização dos idosos e conscientização familiar, em especial para
integração entre as diferentes gerações;
v) Oferecer aos idosos oficinas e atividades culturais, cursos, atividades esportivas e de lazer,
organizando campeonatos esportivos e outras atividades para população da terceira idade, com
a parceria da iniciativa privada e entidades da sociedade civil, aproveitando a estrutura existente,
tais como Ginásio Celso Daniel e Parques Ecológicos;
vi) Implantação de espaços de convivência da terceira idade;
vii) Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e vivências para as
gerações mais novas;
viii) Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para
atendimento especializado aos idosos, promovendo e fortalecendo programas de educação e
alfabetização voltados para a população idosa, incorporando sua inserção no mundo das
tecnologias da informação e da internet;
ix) Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e
estímulo ao envelhecimento ativo;
x) Criar o “Programa Academia na Praça”, voltado às pessoas idosas, proporcionando à
população um envelhecimento ativo e saudável, disponibilizando equipamentos e profissionais de
educação física em praças e/ou outros locais nos bairros;

xi) Capacitação e treinamento permanente aos funcionários públicos e demais pessoas que lidam
com idosos;
xii) Promover campanhas educativas contra violência ao idoso em todas as organizações
governamentais e não governamentais, e nos meios de comunicação para ampla divulgação e
acompanhamento;
xiii) Realizar o monitoramente das entidades que cuidam de idosos com supervisão, sanção e
visitas prévias sem agendamento;
xiv) Implantar a distribuição de medicações de uso contínuo para tratamento de patologias
comuns apresentadas pelos idosos. Como, por exemplo, da osteoporose.

17. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
A infraestrutura é uma área vital para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade. Ela é
formada pelos serviços de saneamento, transporte, energia e telecomunicação, todos
contribuindo para o progresso e evolução da cidade. Qualificar a infraestrutura da cidade
repercutirá positivamente em muitas áreas.
Sem a pretensão de esgotar o tema e estando abertos para novas ideias, dentre as ações que
pensamos voltadas à infraetrutura, destacam-se:
i) Resolver em definitivo o problema de abastecimento de água, cobrando ações da Sabesp tais
como, investimentos, melhoria contínua dos serviços, substituição e ampliação da rede de
abastecimento e reservatórios e redução das perdas;
ii) Trabalhar incessantemente para garantir que o serviço de coleta de esgoto seja estendido para
todo o município;
iii) Garantir e ampliar o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE;
iv) Viabilizar estudos para a construção de novo sistema viário arterial que desafogue o trânsito
das principais avenidas;
v) Elaboração de estudos e possível ação para alargamento da Avenida João Ramalho, altura do
Paço Municipal, visando dar vazão ao trânsito;
vi) Realizar obras de contenção de enchentes em pontos críticos, tais como na Avenida João
Ramalho (próximo ao paço municipal) e na Avenida Presidente Castelo Branco (entrada do Jardim
Zaíra);
vii) Implantação do “Programa de Controle de Qualidade do Asfalto” que deverá analisar todos
os recapeamentos, pavimentações e operações tapa-buracos feitos na cidade por empresas
contratadas, pois é notória a péssima qualidade do asfalto feito hoje em dia. O prestador do
serviço deverá garantir a qualidade do serviço por um período mínimo preestabelecido nos

contratos, que passarão a prever multas em caso de degradação antes do prazo, garantindo,
assim, a qualidade dos serviços prestados e o desperdício do dinheiro público;
viii) Mapear e solucionar em definitivo os problemas nas áreas de risco;
ix) Formação de equipes especializadas na busca de recursos estaduais, federais e externos para
investimento na infraestrutura da cidade, pondo fim ao amadorismo;
x) Implantação de Programa de Parcerias Público Privadas, concedendo serviços públicos à
iniciativa privada sempre que isto significar benefícios em termos de qualidade de serviços,
redução de custos e eficiência de gestão para a sociedade mauaense;
xi) Organizar a gestão pública, visando superar as consequências de um momento econômico
totalmente desfavorável em todo o País, fragilizado pela pandemia que assombrou o mundo e
que atingiu em cheio nossas finanças;
xii) Iniciar estudos e ações visando implantar na cidade o “Programa Internet para Todos”, do
Governo Federal, com foco na disponibilização de banda larga de forma gratuita à população;
xiii) Implementar políticas de apoio ao polo industrial visando manter e potencializar as empresas
instaladas e atrair novos empreendimentos para a cidade.

