INTRODUÇÃO

Mauá é uma cidade habitada por brasileiros que vieram de várias partes do país,
gerando uma população bastante plural. Muito se fez para tornar Mauá uma cidade
melhor, mas ainda se torna necessário continuar trabalhando muito, melhorando a
qualidade de vida e dos serviços públicos, principalmente democratizando
oportunidades de trabalho, de educação, de lazer, de cultura, de esporte, dentre tantas
outras necessidades.

É necessário investir em infraestrutura, no padrão de qualidade das escolas, do sistema
de transporte, das Unidades Básicas de Saúde, etc. Mauá precisa de desenvolvimento e
inovações tecnológicas, mas com responsabilidade, preservando os recursos naturais da
cidade para as gerações futuras, com tratamento adequado de esgoto e resíduos, com
geração de energia limpa, com redução de emissão de carbono, etc.

É preciso incentivar a economia criativa. Investir na qualificação de mão de obra com
parcerias para cursos técnicos e profissionalizantes. Atividades de computação e
software precisam ser estimuladas.

Mauá precisa de uma sociedade mais justa, com políticas públicas de qualidade e
adequadas para enfrentar e combater as desigualdades de gênero raça, cor, etc. Hoje,
Mauá não mostra ter uma liderança regional e quando se compara os números com as
cidades circunvizinhas percebe-se que está aquém em vários quesitos.

Mauá precisa de uma Administração Municipal moderna, que aplique em todos os seus
níveis de atuação as mais avançadas técnicas de administração geral ou pública. A
eficiência dos serviços prestados à população, o cuidado com a gestão dos recursos

públicos e a otimização da sua aplicação devem ser pilares sobre os quais essa nova
gestão deve se estruturar.

Mauá no contexto regional.

Caracterização econômica e social

A cidade de Mauá é um pedacinho de planeta. Ela está contida na complexidade que é
a organização da vida humana, realidade tão desafiadora nesse início de século expressa
principalmente na injusta concentração de renda de um sistema capitalista cada vez
mais distante das pessoas, posto que desfocado da produção de bens e da geração e
distribuição riquezas a produzir desemprego e impor às cidades dificuldades para fazer
frente às demandas de nossa gente.

Nossa cidade integra a maior região metropolitana do Brasil, é, portanto, produto do
crescimento desordenado das cidades que compõem a complexa periferia marcada pela
desigualdade social.

O Grande ABC foi o berço da industrialização nacional e é o quarto PIB do País. No
entanto, Mauá, que constitui uma das sete cidades, é uma extremidade periférica, posto
ser a última cidade do eixo ferroviário São Paulo/Rio Grande da Serra cujo crescimento
ocorreu de forma rápida e desordenada posto que, de certa forma, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra tiveram restrições para crescer por estarem contidas em território de
proteção aos mananciais. Além disso, Mauá faz divisa com a zona leste de São Paulo e
sofre os impactos desse extremo urbano periférico.

Assim sendo, Mauá é a maior densidade populacional do ABC. Por ser também periferia
política entre as décadas de 50 e 60 não teve força para manter em Mauá 100% dos

impostos oriundos dos valores gerados no seu maior parque industrial – o Polo
Petroquímico – que mesmo perdendo por ano mais de 100 milhões de reais responde
por 60% de todo ICMS que a cidade recebe;

O Município vive uma imagem paradoxal, visto que, além do Polo Petroquímico com 14
grandes empresas, conta com o polo do Sertãozinho e com o Polo de Capuava. Juntos,
os 03 têm mais de 400 indústrias. No entanto, Mauá é a segunda cidade mais pobre
entre as sete cidades do ABC em termos de recursos para cuidar de sua gente, ver tabela.

Cidades

% rec. Externas Rec. realizadas
(2015)

(2017)

Rec./1.000 hab- IDH
ano

(2010)

(2017)
Mauá

61.6

980.419

2.073

0,766

Santo André

38.3

2.493.588

3.469

0,815

do 50,5

3.962.694

4.723

0,805

SCS

38,6

1.332.807

8.271

0,862

Diadema

57,4

1.243.622

2.933

0,757

Ribeirão Pires

65,0

295.223

2.392

0,784

Rio Grd. Serra

79,4

88.976

1.749

0,749

São

B

Campo

Tabela 01 (Receitas públicas e custeio das políticas), site IBGE

Dentre as sete cidades do ABC, Mauá é ainda ocupa a 3ª pior posição em termos de
dependência de recursos externos para custear a cidade, sendo que 61,6 % de todo valor

investido no custeio da cidade em 2017 foram de fontes externas, conforme tabela 1,
item anterior.

Além das maiores indústrias acima citadas no item 6, a cidade dispões de mais de 6 mil
CNPJ – empresas. No entanto, tem apenas 15 % da população ocupada enquanto em
São Caetano do Sul o índice de ocupação é superior a 75%.
Do ponto de vista da renda, 35% dos mauaenses vivem com renda de até ½ SM/m. Já a
renda das pessoas ocupadas está próxima dos salários recebidos pelos demais
trabalhadores do mercado formal/ABC.

Mauá/ABC
Tabela 2 (Economia/empregos/trabalho), site IBGE
Cidades

PIB

Empresas Pessoal
ocupado

P/PCPT

Salário

Volume

% per

médio/m salário/outras capita
½ SM

(Mil)
(2018)

(2018)

(2018)

(2010)

Mauá

35

6.569

70.599

15.0 3.2

2.553.744

35.0

SA

38

29.964

240.930

33.6 3.0

7.502.412

30.5

SBC

53

25.953

283.674

34.0 4.0

12.315.689

32.5

SCS

82

10.413

120.878

75.4 3.5

4.638.481

26.6

Diadema 32

8.014

98.684

23.4 3.3

3.581.511

34.6

Rib.

2.643

24.956

20.4 2.6

701.870

35.3

Pires

25

RGS

12

419

3.840

7.6

2.5

109.278

36.3

Em termos de PIB per capita - Produto Interno bruto por morador - Mauá ocupa a 4ª
posição na região com o valor de 35 mil por pessoa/ano. Superior a Diadema, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra. Próximo dos valores verificados em Santo André e bem
inferior a São Bernardo do Campo e, principalmente, a São Caetano do Sul, o maior PIB
da Região, 82 mil reais por pessoa/ano.

Mauá representa apenas 9% do valor agregado pela região do ABC ao PIB estadual, ver
gráfico 1.

Grafico 1

10 - Entre as cidades do ABC, Mauá foi a cidade cujo PIB – Produto Interno Bruto
- cresceu 197% superada em termos percentuais por Ribeirão Pires que cresceu 212%,
mas que em termos absolutos é pouco representativo, conforme tabela 3.

PIB ABC / Crescimento de 2005 a 2017, Fundação SEADE
Cidades

Posição

de PIB - 2017

Crescimento

Participação

PIB

no PIB Estado.

2017

Mauá

17

16.286.408

195%

Santo André

12

27.470.680

130%

SBC

6

44.680.390

84%

SCS

25

13.106.958

22%

Diadema

24

13.412.702

91%

Rib. Pires

81

3.046.465

212%

RGS

251

610.937

179%

–

2005-

Tabela 3 (Fundação SEADE)
11 - O Município teve maior crescimento em termos percentuais do setor
industrial no ABC, entre 2010/2017. Observa-se

um crescimento importante no

seguimento de serviços privados.

INDÚSTRIA

IMP LIQ PROD

SERV PRIV

SERV PUB

MAUÁ

67%

45 %

100%

70%

SA

17%

13%

63%

57%

SBC

- 35%

- 19%

49%

54%

SCS

- 16%

7%

35%

53%

DIADEMA

- 14%

25%

55%

62%

RIB PIRES

22%

69%

98%

80%

RGS

25%

25%

100%

66%

Tabela 4. PIB ABC/variação / seguimento (2010 2017)

12 – Mauá tem o maior maior indice da região em termos de vulnerabilidade
social muito alta, comparada à média observada no Estado de são Paulo, ver grafico
seguinte.

Na sequência o Programa de Governo será apresentado, em linhas gerais, as principais
diretrizes:

1 – EDUCAÇÃO
O Brasil, hoje, tem um sistema educacional repleto de deficiências. A escola é o grande
“instrumento” que a sociedade tem para solucionar, de forma preventiva, os problemas
sociais. É necessário revitalizar a escola pública, devolver a dignidade dos professores,
estimular à criação para que os avanços científicos e tecnológicos sejam assimilados e
integrados na prática. Mauá precisa, como o Brasil, estar preparado para a nova
revolução tecnológica. A formação dos alunos deve abranger uma profunda e cuidadosa
formação técnica, preparando-os adequadamente para lidarem de forma proativa com
o mundo produtivo.

É preciso garantir oportunidades educacionais para todos. A educação de qualidade é
fundamental. É preciso estimular as crianças e os jovens, para a geração de um espírito
crítico que lhes permita conhecer, compreender e lutar pelos direitos da cidadania. Dar
condições pra que essas crianças e jovens tenham pleno desenvolvimento intelectual,
para desenvolver suas qualidades humanas, como o respeito aos direitos individuais e
sociais, a tolerância, a solidariedade, a inclusão e a pluralidade de visões. Paralelamente,
a escola deve ter como objetivo formar cidadãos capazes de saberem conviver em
grupo, aceitarem e respeitarem as diferenças entre os indivíduos, terem consciência da
importância e agirem no sentido de preservar nosso planeta e a tornarem-se cidadãos
cientes de seus direitos e deveres.

A cidade de Mauá possui uma rede de educação infantil composta por 40 escolas, 2.300
funcionários que atendem 18 mil alunos. Uma média de 450 alunos por escola
funcionando em dois períodos. Sendo que 36 delas atendem pré-escola e creche. O
maior déficit efetivo concentra-se na faixa etária de 0 a 3 anos que é o público de
creches, que está 3200 crianças em fila de espera, portanto o principal desafio do
sistema de educação infantil.

Além da educação infantil de 0 a 6 anos, há a Escola Cora Coralina que atende o público
de fundamental, porém em pequena escala, pois Mauá não assumiu a municipalização
do ensino fundamental como fizeram cinco cidades do ABC com exceção de Rio Grande
da Serra.

Com a redução da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida as cidades vêm
envelhecendo e diminuindo o ritmo de crescimento paulatinamente, partindo de uma
taxa de crescimento anual na década de 80 (3.33) taxa de 0,76 (2010/2020).
Observando-se (2010/2020) taxa média anual decrescente de – 1,13 na faixa etária de 0
a 15 anos e uma taxa de 3,90% de crescimento para a população acima de 65 anos.

Isso coloca para o gestor o desafio de repensar os espaços das escolas, atualizar as
tecnologias de educação e promover a integração escola, comunidade incluindo
principalmente os idosos em programas complementares.
Metas:

Garantir uma educação municipal pública gratuita e de qualidade para crianças, jovens
e adultos em todas as modalidades de ensino.

Tornar a Educação em Mauá eixo estratégico para o desanuviamento social, humano e
econômico de seus cidadãos.

Garantir a aplicação dos recursos públicos na manutenção e desenvolvimento da
educação em todas as modalidades de ensino público municipal e garantir matriculas.

Fortalecer a autonomia das escolas municipais na elaboração do Projeto Político
Pedagógico, de acordo com as características e necessidades da comunidade.

Criar e sistematizar indicadores educacionais de qualidade para a Rede Municipal de
Ensino (RME).

Aprimorar os instrumentos de avaliação da qualidade de ensino fundamental.

Fortalecer a atuação dos Conselhos Escolares e das Associações de Pais e Mestres (APM)
para garantir uma gestão participativa e democrática nas Escolas Municipais.

Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar.

Aprimorar o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos
da Rede Municipal de Ensino (RME) e exigir seu uso como forma de segurança para o
aluno.

Manter fornecimento de kit alimentação para os alunos.

Garantir o atendimento ao disposto na Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Garantir, em regime de colaboração com secretarias afins, políticas de enfrentamento à
violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação
dos professores e educadores.

Propiciar formação aos profissionais de educação, de modo a atender às especificidades
do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e
modalidades da Educação Básica.

Garantir programas de formação continuada, sistemática e permanente, bem como a
participação em cursos promovidos por outros órgãos e poderes públicos.

Instrumentalizar os profissionais da educação em relação ao disposto na Lei 10.639/03,
que trata da educação étnico racial e, Lei 11.645/08, que trata da questão indígena
daqueles que vivem integrados em áreas urbanas.

Manter a Educação de Jovens e Adultos – EJA -- Expandindo as matrículas de modo a
articular a formação inicial e continuada com a Educação Profissional, objetivando a
elevação do nível de escolaridade do trabalhador (a).

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, participando
ativamente do processo de erradicação do analfabetismo na cidade por meio da
continuidade da política permanente da educação de Jovens e Adultos – EJA.

Na Educação Especial manter transporte para atendimento, convênios com
atendimentos especializados, acessibilidade nos espaços físicos das escolas,
atendimento especializado – AEE, formação em LIBRAS aos profissionais de educação.

Reavaliação do período de permanência na Escola do aluno com deficiência melhorando
a estrutura física dos equipamentos escolares.

Implantação do Programa de Informática nas escolas para alunos e professores.

Criar o Centro de Pesquisa Estudantil, com acesso grátis a internet para fins de
pesquisas.

Ações de promoção em saúde, dirigidas ao escolar, propiciando de forma integrada
ações de promoção, prevenção e atenção à saúde dos estudantes com vistas à melhoria
da qualidade de vida.

Criar um programa de integração escola/comunidade voltado aos jovens com o
propósito de ser um instrumento de escuta e empoderamento dos jovens para
favorecer o surgimento de novas lideranças em prol da educação.

INEP Municipal: aplicação de provas bimestrais para avaliação dos alunos tendo como
objetivo ter indicadores para melhorar a qualidade do ensino.
Firmar parcerias com igrejas, associações de bairro e outros para a ampliação do
atendimento em creches.
Firmar parceria com o Governo do Estado para que as escolas estaduais funcionem aos
finais de semana promovendo ações culturais e esportivas para as comunidades.
Estudantes agora terão dois cursinhos. O primeiro voltado ao ensino técnico, para quem
está no nono ano do ensino fundamental. O outro para ENEM e Vestibulares, voltado
ao ensino superior.
Plataforma de ensino online com foco em cursos livres voltados para cultura, gestão
empresarial, informática, língua portuguesa, matemática, direitos humanos e outros.
Semestre sabático para os professores ou valor proporcional em dinheiro para os
professores da rede municipal, inclusive para os que virão do estado com a
municipalização.
Com a municipalização do ensino de escolas de ensino fundamental, Mauá terá maior
controle do orçamento visando à qualidade do ensino desde os anos iniciais até o fim
do ensino fundamental II. O Jardim Zaíra será a sede da Cidade da Educação, mega polo
do CEU em tempo integral com creche, educação infantil, fundamental I e II, cursos livres
de cultura, esporte e uma faculdade online em parceria com o Governo do Estado por
meio da Vunesp.
Zerar a fila de espera por vagas em creches atualmente estimadas em 3200 por meio de
parcerias com igrejas, associações de bairro e construção de escolas.

Programa especial voltado para a formação dos professores votado para a tecnologia e
direitos humanos, levando em conta os desafios impostos pela pandemia da covid-19
aos profissionais da educação.
Estreitar os laços entre a família e a escola, usando a tecnologia para aproximar os pais
sobre o desempenho dos alunos bem como ações que visam à segurança e o bem-estar
dos estudantes por meio de um aplicativo.
Municipalização do ensino fundamental para garantir que Mauá tenha gerencia sobre a
qualidade da educação e para que possamos
Utilizar a cidade de Sobral, no Ceará, e cidades vizinhas a Sobral que estejam
apresentando bons resultados no IDEB como referência de qualidade para a Educação
em Mauá, inclusive para as escolas que forem municipalizadas e passem da
administração do estado para a gestão municipal.
Firmar parceria com o Governo Federal para que Mauá tenha um polo da UFABC na
cidade com cursos ligados à saúde. Seguir os exemplos de São Bernardo do Campo com
um campus voltado pra área de humanas e o de Santo André com cursos de exatas e
tecnologia.
Cursos de Cultura e Esportes no contra turno escolar para garantir a integralidade
escolar para todos que assim deseje.
Reforço escolar, após diagnostico feito por provas de proficiência, para recuperar tudo
que foi perdido em aproveitamento escolar de alunos da rede pública de ensino.
2– SAÚDE

Mauá precisa estar preparada para a mudança significativa que os serviços de saúde
precisam sofrer, com um atendimento humanizado desde a recepção nas unidades
básicas até o atendimento médico, sempre demonstrando o cuidado, zelo e respeito
com o cidadão.

Será necessário ampliar o acesso aos pacientes portadores de sofrimento mental e
usuários de substâncias psicoativas proporcionando assistência multiprofissional
devida.

É fundamental programas para prevenção e combate ao uso e abuso de drogas, desde
o tratamento até à reinserção social dos usuários.

Mauá precisa, ainda, estar preparada para o desafio na área de saúde que é saber
enfrentar o envelhecimento da população. Além de um bom atendimento ambulatorial
e hospitalar, será fundamental criar ações de prevenções para doenças crônicas,
incentivando uma alimentação saudável e a prática de atividades esportivas e de lazer.

Metas:

Valorizar os profissionais da saúde com programas de capacitação permanente, com a
finalidade de especializar e treinar servidores, buscando a excelência dos serviços
prestados à população.

Modernizar a rede de atenção à saúde implantando sistemas informatizados nos
processos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo áreas de meio, gestão, vigilância
e atenção em saúde.

Manter os esforços de melhorar e humanizar os serviços públicos de saúde, com
atendimento ágil, digno e respeitoso.

Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e outros Conselhos Gestores de Saúde.

Ampliar e priorizar a readequação e modernização dos equipamentos já existentes.

Ampliar o Programa de Saúde da Família, agentes comunitários de saúde e outras ações
de prevenção.

Criar Programa de Informação e Tratamento de doenças crônicas comuns entre os
idosos e prevenir doenças ligadas ao envelhecimento.

Estimular programas de prevenção da gravidez na adolescência em escolas, associações
comunitárias, etc.

Intensificar a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, com ações e serviços que previnam
os fatores de risco para a saúde humana com o objetivo de identificar e prevenir riscos
biológicos, sociais e ambientais.

Ações de combate à mortalidade infantil.

Expansão da residência médica, principalmente para as áreas de atuação na atenção
básica como clínica médica pediatria e ginecologia.

Ampliar o programa de antitabagismo, uso e abuso de álcool.

Integração de Grupos de AA (Alcóolicos Anônimos) e NA (Narcóticos Anônimos) no CAPS
AD 24 horas (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas).

Implantar um Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência.

Qualificar e ampliar a rede de Saúde Mental, com a finalidade de promover a saúde
mental desde a atenção primária até a alta complexidade.

Manter um Centro de Odontologia 24 horas.

Estabelecer parcerias, para tratamento de dependentes químicos, entre o poder público
e os Centros de Tratamentos Especializados e Regularizados.

Incentivar as práticas e comportamentos saudáveis, por meios e equipamentos que
estimulem hábitos de vida saudável que previnam doenças e outros agravos.

Criação de uma unidade de pronto atendimento totalmente voltada para as crianças de
Mauá. Com profissionais especializados e humanização de espaços para atendimentos
às crianças com espaços lúdicos.
Transformar o Hospital Nardini em um Hospital Escola Municipal
Implementar um modelo de rede de telemedicina em larga escala capaz de facilitar a
realização do diagnóstico médico à distância, com envio de exames e fornecimento de
receitas à distância. É esperado como resultado a diminuição do tempo de espera para
realização de laudos e assim melhorar também o atendimento médico presencial.
Entrega de medicamentos em quantidade suficiente para o período de 90 dias aos
munícipes que sejam cadastrados nas UBS nos programas de hipertensão (pressão alta),
diabetes (glicemia alta), dislipidemia (colesterol alto) e hipotireoidismo (problemas na
tireoide), medicamentos de uso continuo. Com isso não será necessário o paciente
enfrentar fila para retirada do seu remédio.
Adotar ações de melhorias na produtividade, custos, clima organizacional com
responsabilidades e tarefas melhores definidas e controladas para obter certificação ISO
9001/2000 e para outras certificações.
Ambulatório de Obesidade.
Criar e implementar programa municipal de tratamento e prevenção da obesidade.

3 - SEGURANÇA

A violência tem causas psicológicas e sociais, dentre as quais o desemprego, a exclusão
social, o crime organizado, o crescimento desordenado das grandes cidades, a
desestruturação da família, o abandono das crianças, as frustrações dos jovens. É
incentivada, ainda, pela impunidade, pela lentidão do judiciário, pela corrupção policial
e pela crise do sistema penitenciário.

O combate à violência e a criminalidade precisam ser feito de forma coordenada, através
de ações sociais e melhorias no sistema judicial e prisional. É preciso dar oportunidades
aos jovens, mas também é necessário expandir uma cultura de valorização à vida.

O Município deve valorizar a Guarda Municipal e de forma integrada articular ações
coordenadas com as polícias federais e estaduais, no sentido de somar esforços,
recursos financeiros e humanos para oferecer maior segurança aos cidadãos.

Mauá, assim como o Brasil, precisa de uma sociedade justa, equilibrada e protegida,
com segurança pública de qualidade, que garanta a proteção das pessoas, a preservação
da ordem pública e os direitos fundamentais a cidadania e a dignidade da pessoa
humana.

Metas:

Proporcionar um ambiente seguro com presença mais atuante da Guarda Municipal nos
logradouros públicos, nos próprios municipais, em situações excepcionais como eventos
e calamidades e a fiscalização da conduta, conforme legislação municipal. Promover e
desenvolver ações preventivas junto à comunidade.

Valorizar e aprimorar a Guarda Municipal.

Ações conjuntas entre a Defesa Civil e os demais órgãos da Prefeitura para dar
assistência à população atingida em casos de desastres, calamidade pública e situações
de emergências.

Qualificação técnica da Guarda Municipal por meio da implantação de um Centro de
Formação e Treinamento.
Manter um Centro Integrado de Comando de equipamentos para comunicação
integrada entre os órgãos municipais, visando à troca de informações de forma rápida,
direta e segura.

Modernização, aprimoramento e reposição permanente dos equipamentos à disposição
do efetivo da Guarda Municipal para o desempenho de suas funções.
Manutenção de serviço de previsão, monitoramento e análise de situações
climatológicas diárias.
Ação integrada entre os órgãos municipais e setores da sociedade para a construção e
implementação do Plano de Resiliência da cidade de Mauá.
Implantar uma política municipal de educação, em parceria com o Estado, sobre drogas
nas escolas e nas comunidades, ampliando o conhecimento e a orientação dos jovens e
suas famílias.
Implantação de novas Bases Comunitárias de Segurança, com reestruturação e reforma
das já existentes, aumentando o vínculo com a comunidade.
Estabelecer convênios com as universidades para a formação dos servidores e de
estudos avançados sobre a violência e criminalidade.

Instituir mecanismos de inteligência para reduzir as vulnerabilidades e diminuir os
índices de violência principalmente aqueles cujos fatores motivacionais estejam
fundamentados no preconceito.

Instituir o Sistema Municipal de Segurança Pública e integrar o Sistema Único de
Segurança Pública visando instituir ações efetivas de estado.

Promover em todos os espaços e políticas públicas ações voltadas para a cultura da paz.

Fomentar e facilitar a integração das polícias militar e civil com a guarda municipal para
aperfeiçoar as ações de inteligência para combate ao crime.

Combater com rigor as ações das forças da segurança fundamental em qualquer tipo de
preconceito.

Criar um aplicativo/linha direta (morador-prefeito-gabinete) avançado de segurança
para que, em sigilo absoluto, seja possível denunciar abusos e situações de
criminalidade.

4 – CULTURA, ESPORTE E LAZER

É fundamental valorizar e preservar e estimular a cultura existente em Mauá. É
necessário preservar essa diversidade e democratizar a cultura partindo da ideia de que
os bens culturais são direitos de todos. É preciso preservar conhecimentos, memórias,
a transmissão dos repertórios de uma geração a outra. Cuidar e preservar museus,
registros escritos, sonoros e visuais, assim como aos tombamentos, à preservação e à
revitalização ambiental, a tudo que é indispensável ao desenvolvimento da nossa
cidade. Hoje, com a tecnologia digital, o acesso ao conhecimento e cultura tem potencial
para ser cada vez mais difundida.

A democratização do acesso ao esporte e ao lazer é um direito de todos e uma forma de
integração social, fundamentais para o desenvolvimento humano e capazes de causas
grandes impactos na vida das pessoas, melhorando a saúde e o desempenho escolar,
reduzindo índices de violência e promovendo a inclusão social, inclusive nas
comunidades locais.

Metas:

Realizar oficinas, cursos, mostras e festivais de forma descentralizada nas varias regiões
da cidade.

Incentivar a produção artística e a reflexão para fomentar e promover a inclusão cultural
por meio da realização de projetos, visando qualificar a produção editorial da secretaria
responsável

pela

cultura

e

sua

distribuição.

Incentivar a produção e o fazer artísticos dos diferentes gêneros musicais e promoção
da cultura popular por meio de oficinas, festivais e shows e de apoio a eventos oriundos
da comunidade.

Realização de festival de teatro, com espetáculos locais, nacionais e internacionais nas
ruas

da

Cidade

e

em

salas

de

espetáculos

a

preços

populares.

Desenvolver ações voltadas à valorização de prédios, monumentos e espaços públicos
de interesse histórico para a Cidade, fortalecendo a identidade e a diversidade dos
bairros tradicionais e de áreas de interesse culturais, promovendo ações de difusão,
requalificação urbanística de sítios históricos, oportunizando a ampliação de parcerias
para financiamento para recuperação de imóveis privados.

Firmar convênios com entidades que atuam na área esportiva, incluindo clubes sociais,
sindicatos de trabalhadores e ONG´s, para estimular a atividade no município para todas
as idades.

Celebrar convênios com faculdades públicas e privadas para dar suporte especializado
na realização das atividades na área do esporte.

Apoiar competições do esporte amador nas suas diversas modalidades. Incentivar e
apoiar ações para aumentar a participação da população em geral na prática de
atividades físicas voltada para saúde e qualidade de vida.
Recuperação, manutenção e construção de novas unidades recreativas e investir na
reforma e adequação das praças esportivas.

Oferecer esporte de qualidade em todas as escolas municipais, valorizando a
importância da disciplina e promovendo atividades inclusivas.

Valorizar o patrimônio ambiental e cultural de Mauá com foco em reelaborar a imagem
da cidade no contexto metropolitano.

Identificar espaços privados de valor representativo para o turismo cultural e de lazer
que possam em conjunto com os demais espaços públicos compor um roteiro cultural
de requalificação da cidade.

Instituir mecanismos para cuidar melhor do patrimônio cultural da cidade valores
relevantes para a autoestima do mauaenses bem como para gerar valor e renda.

Elaborar um amplo diagnóstico dos valores, talentos e oportunidades locais.

Valorizar a tradicional festa junina de Mauá enquanto patrimônio cultural e fazer dela
um elemento de incentivar outras festas nos bairros.

Circo Escola - possibilitar por meio de instalação de uma lona de circo na região do
Parque da Juventude um Circo Escola para ensino de técnicas circenses, linguagens
corporais - musicais - plásticas e orais, contribuindo para a ampliação das capacidades
de comunicação e expressão. Espaço de múltipla utilização para as diversas
manifestações culturais da cidade.

Criação de uma TV Pública que através de uma fundação, ou outro mecanismo, será
controlada pela sociedade civil. Contendo espaços ao público para programas, pesquisas
e transparência do próprio governo, além de conteúdos educativos e culturais.

Processo participativo de gestão da cultura, com o envolvimento da comunidade e dos
artistas, educadores locais. Envolve a discussão do conceito de cultura, sua dinâmica e
transformações, sua condição de centralidade para o entendimento das relações
humanas, da cidadania, além da relação Estado-Cultura na apropriação da produção
cultural.

CTNM Mauá – Centro de tradições Nordestinas e Mineiras. O reduto funciona como um
ímã para todo grupo de nordestinos de Mauá. O espeço sintetizará o Nordeste e Minas
Gerais e oferecerá ao visitante tudo que as regiões dispõe, oferecendo comidas típicas,
exibindo sua riqueza tradicional,

Feira Caruaru no ABC será a opção mauaense arretada para viver uma experiência da
melhor festa de São João. No evento, que será anual, os festejos se estendem por todo
o mês de junho e fomentará o turismo em nossa cidade. A típica festa oferecerá
atrativos como quadrilhas juninas, fogos de artifício, fogueira, comidas e músicas
tradicionais.

Um Festival Municipal exclusivamente gospel, que aproxima as diversas vertentes da
música de cunho religioso. Tem como objetivo incentivar a criatividade artístico-cultural
local, tendo como universo a Música Gospel oferecendo lazer e entretenimento à
população espectadora do evento dando ainda a oportunidade de revelar novos
talentos locais.

Pleitear uma unidade do SESC em Mauá com o intuito de oferecer uma programação
cultural, educacional, esportiva e social democrática para toda a população.

Apesar de ser tratado por alguns governos como uma questão de segurança pública, o
estilo musical deve estar dentro das temáticas de cultura e juventude. Trata-se, afinal,
de uma manifestação cultural protagonizada por jovens. Estudaremos espaços que
ofereçam conforto e segurança aos jovens, e que não infrinja a paz em espaços
residenciais.

Firmar parcerias com as academias de ginástica da cidade, aos finais de semana, para
que as comunidades tenham acesso às atividades com foco na promoção em saúde e
prevenção.

5 – INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

As ações na área de inclusão e desenvolvimento social serão planejadas, elaboradas,
executadas e acompanhadas com base nas ideias de participação da comunidade, de
descentralização administrativa e da integração das ações dos órgãos e entidades da
administração municipal e destes com o Estado e a União.
Mauá precisa estabelecer uma política de assistência e desenvolvimento social para
atender com qualidade as famílias em situação de vulnerabilidade social, considerando
nessa política o serviço prestado pelas várias entidades existentes no município que,

através de parcerias, poderão contribuir significativamente para o atendimento das
pessoas que necessitam de apoio.

Hoje, muitas pessoas vivem em situação de alta vulnerabilidade social no município, pela
falta de estrutura familiar, pelo desemprego, renda insuficiente, pelas drogas, violência
doméstica, moradias em área de risco e sem infraestrutura básica, pessoas em situação
de rua, pessoas com deficiência, famílias com dificuldade de acesso aos serviços público,
falta de segurança alimentar, etc.

A juventude de Mauá precisa de espaços públicos suficientes para dar vazão às suas
necessidades de se expressar, de forma segura e organizada. Eles querem se fazer ver e
ouvir e querem, também, participar e intervir nas políticas públicas que lhe dizem
respeito. Não tem futuro a sociedade que não garante educação de qualidade e
oportunidades a seus jovens e condena grande parte deles à delinquência.

Nos últimos anos, vários avanços ocorreram na luta das mulheres por igualdade. Houve
avanços também nas leis de proteção à mulher. No entanto, ainda persiste um grau de
violência relativamente elevado, notadamente a violência doméstica; a carência de
creches, onde as mães possam deixar os filhos para poder estudar e trabalhar; a
pequena participação das mulheres em cargos de direção das empresas e na política.

As desigualdades de renda, de sexo e étnicas continuam em nossa sociedade. As
mulheres negras, os trabalhadores negros, os jovens negros são vítimas dessa
desigualdade.

É fundamental ampliar o exercício da cidadania às pessoas com deficiência, facilitando
sua inserção no mercado de trabalho e aprimorando os serviços públicos que lhes são
ofertados.

A Constituição de 1988 prega a liberdade e a igualdade de todos os brasileiros e de todas
as brasileiras, sem distinção de qualquer natureza. O direito de vivenciar a sexualidade
deve ser garantido a todos.

A cidade de Mauá já antes da pandemia apresentava índices preocupantes de
vulnerabilidade como baixa taxa de ocupação da população (15%) e o fato de mais de
1/3 ter renda inferirem a ½ SM/m e o maior índice de vulnerabilidade social classificada
como muito alta na região, infelizmente a crise/pandemia pode ter agravado ainda mais
essa realidade.

A crise e a situação da mulher

É importante, ressaltar que a crise atinge principalmente as mulheres, pois são
as primeiras a perderem fonte de renda no ramo de serviços e comércio. Isso é
preocupante porque são as elas que estão à frente das ações de cuidado e na linha de
frente das consequências decorrentes da crise quando atingem os jovens e os homens.
O conceito de cidade dormitório faz pouco sentido, pois a cidade e a cidade da mulher
que ressignifica o sentido do cotidiano urbano em todas as dimensões do seu trabalho.

A crise e o impacto na segurança pública

Quanto aos enfrentamentos da violência urbana há avanços e recuos. Por
exemplo, o Plano regional de saúde indica que em 2009 o índice de homicídio em Mauá
estava entre os mais elevados do ABC (QualiSus -, 2010) conforme quadro A. Por outro

lado, o Plano de Saúde de Mauá (2019/2021) apontou um queda significativa dos índices
(2013/2015), ver quadro B.

Os números indicam correlação direta entre a situação de pobreza da população
e os casos de violência no ABC. Infelizmente, após 2018, os casos de violência têm
aumentado significativamente, principalmente aqueles que decorrem da ação policial
cujas vítimas em sua maioria absoluta são negras.

Contudo, a experiência de boa gestão indica que o município pode desempenhar
um papel importante na prevenção e no combate à criminalidade e Mauá no período de
2013 a 2016 foi um bom exemplo.

A crise é as ocupações irregulares

Mauá constitui-se de aproximadamente 153 mil moradias, IBGE/estimativa.
Dentre essas, a tipologia de ocupação do solo que cresceu na década de 2010/2020, foi
a que é classificada como de “outros tipos” na qual se observou um crescimento anual
de 10.26 %, ou seja: 3 vezes mais que o número de apartamentos entregues no mesmo
período em Mauá.

Em 2012, o diagnóstico habitacional da região do ABC indicou que 10% das
unidades de moradia em Mauá estavam em condições indesejáveis no quesito ligação
de esgoto, índice bem superior à média do ABC que era de 5,8%, sobretudo porque
Mauá já dispunha de ações de coleta de esgoto bem avançada. Isso se agravou ainda
mais em decorrência da falta de controle das ocupações irregulares às margens dos
córregos sendo que essas novas unidades voltam a descartar esgoto fora da rede
coletora oficial instalada.

Enfim, há indicadores de que essa situação de moradia tende a se agravar com a
crise, pois muitas famílias das outras cidades do ABC e de São Paulo tendem a ter mais
dificuldades para pagar aluguel e procurar regiões onde a ocupação irregular está fora
de controle e isso é uma situação ruim para qualquer cidade pois agravam-se os
problemas e comprometem as políticas em andamento, infelizmente o populismo de
governo fraco e inexperiente compromete a cidade.

No ABC há observa-se que quando uma cidade melhora o padrão de qualidade
urbanística os mais pobres são “expulsos” para as cidades menos organizadas.

A crise e a situação dos jovens

O grande desafio do jovem é trabalhar!

Em Mauá, a população atual é de 451.000, sendo 28% na faixa etária de etária
de 15 a 29 anos, portanto temos 126 mil jovens, aproximadamente.
Segundo o IBGE, o desemprego entre os jovens no Brasil, em maio de 2020,
atingiu a marca de 27 %. Sendo que entre os jovens que trabalham 42% estão no
subemprego, observa-se que tanto a taxa de desemprego como a de sub empego é
maior entre os jovens, o que coloca para qualquer gestor o desafio de apoiar os jovens.
Em Mauá, se considerarmos os dados do IBGE para o Brasil, estima-se que 34.020
jovens estejam desempregados, situação essa que pode ser agravada com a crise póspandemia. Atualmente a maioria deles tem atuado em funções como motoqueiros e
motoristas de aplicativos.
Quanto às condições de lazer, esporte e cultura, de maneira geral a cidade não
oferece oportunidades adequadas, assim sendo, a maioria dos jovens buscam
entretenimentos virtuais e encontros em pontos específicos para beber e ouvir música,
muitas vezes ocasionado desconforto para a vizinhança e acabam sendo vítimas de
truculência policial como o ocorrido recentemente numa grande comunidade em São
Paulo.

Metas:
5.1 – Assistência Social e Cidadania

Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) promovendo a integração entre
as esferas federal, estadual e municipal.

Combater a extrema pobreza com ações em parcerias com o terceiro setor e outras
áreas da sociedade.
Criação de um banco municipal de alimentos em parceria com as instituições do terceiro
setor;

Capacitar os servidores públicos na temática dos direitos humanos.

Ampliar a rede de proteção dos órgãos de defesa dos direitos dos consumidores.
Garantir o controle social das políticas públicas de direitos fundamentais mediante a
ampliação dos esforços de participação da cidadania.

Acolher em espaço de moradia, com alimentação e cuidados das necessidades da vida
diária, indivíduos com vínculos familiares e/ou comunitários rompidos ou fragilizados, a
fim de garantir proteção integral.

Criação de Agentes Sociais de Educação, do Idoso, da Saúde, da Causa Animal, do
Trânsito, da Cultura e da Habitação para promoção direta nas residências das políticas
destes setores.

Congregar os esforços de todos os agentes de poder local - Sociedade Civil e os atores
Públicos no combate à fome e na promoção de ações junto a população de maior
vulnerabilidade social.
Fortalecer as ações de seguridade alimentar.

Criar o Sacolão popular municipal facilitando o acesso a alimentos saudáveis a preços
populares.
Formular com a sociedade civil e implementar um plano municipal de segurança
alimentar.

Aprimorar os procedimentos de pesquisa - busca ativa - para identificação da população
em situação de risco.

Identificar os territórios de maior vulnerabilidade bem como as principais vítimas da
exclusão mediante uma rede de solidariedade na cidade que possam se comprometer
nas ações de acolhimento.

Ampliar os espaços de apoio e acolhimento como as casas abrigos àqueles que
estiverem em situação de risco como estratégia para facilitar o acesso à saúde,
principalmente.

Em Mauá a carteira de motorista será totalmente gratuita para os munícipes
cadastrados em programas sociais. Este financiamento se dará pelo dinheiro arrecadado
por multas de trânsito do município, através do fundo municipal.

5.2 - Juventude

Garantir acesso aos jovens à educação, ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo,
a ciência e tecnologia, a cultura e esporte.

Estimular a formação de grupos e projetos culturais com diferentes linguagens artísticas.

Incentivar o empreendedorismo dos jovens em suas diferentes dimensões.

Estimular a implantação e manutenção de secretarias e conselhos de juventude no
município.

Realizar um senso/pesquisa para conhecer em profundidade a realidade dos jovens de
Mauá para fundamentar a formulação de políticas específicas.

Potencializar os espaços disponíveis na cidade otimizando o uso que para favorecer
múltiplas atividades que atendam as expectativas de pontos de encontro dessa faixa
etária.

Garantir acesso livre à internet em locais específicos favorecendo encontros e
revitalizando o uso desses, como escolas estaduais, parques, campos de futebol entre
outros.

No que se refere a segurança pública atuar em conjunto com as polícias e comunidade
com inteligência para quanto a prevenção de riscos junto a criminalidade, aos cuidados
nos usos de drogas se isso for inevitável para fins de prevenção de riscos à saúde e à
vida.

5.3 – Mulheres

Promover políticas públicas para mulheres que valorizem, protejam e garantam direitos
conforme a propagação universal, desenvolvendo um conjunto de ações com as
ferramentas disponíveis em toda a estrutura do poder público.

Reforçar os mecanismos de prevenção e tratamento de doenças que atingem as
mulheres, em especial, o câncer de mama.

Implantar o programa de redução da mortalidade materna.

Prevenir a gravidez infantil e juvenil.

Combater toda e qualquer forma de violência contra a mulher, em especial a violência
sexual e doméstica.

Ampliar a rede de atendimento às mulheres tais como, centros de referência, assistência
médica e psicológica e assistência jurídica. Criar, em parceria com o Estado, casa abrigo
para as mulheres vítimas de violência, garantindo o sigilo sobre sua localização.

Instituir políticas que busquem consolidar informações para reconhecimento do papel
da mulher na cultura de paz e na qualificação e humanização da cidade.

Estabelecer uma renda básica municipal para apoio das mães em situação de
vulnerabilidade que sejam chefes de família além de mecanismos de acesso aos serviços
públicos que garantam prioridade às vagas disponíveis.

cImplantar uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência física e emocional
bem como o apoio e orientação em situações de abusos e qualquer tido de assédio.

Aprimorar os mecanismos de escutas para identificação de situações de violência das
tecnologias.

Desenvolver políticas educativas e de ressocialização do homem agressor bem como o
apoio psicológico às crianças que vivenciaram situações de violência contra a pessoa da
mãe.

Instituir a política municipal do idoso promovendo ações que garantam a integração na
cidade bem como espaços e programas para convivência para a poio a integridade física
e emocional

5.4 – Igualdade Racial

Desenvolver ações de enfrentamento ao racismo institucional, reconhecendo as
ferramentas que estão postas em toda a estrutura do poder público. Promoção da
igualdade racial que valorize, proteja e garanta os direitos humanos conforme a
propagação universal, destacando a expressão cultural, tradições, usos e costumes
coletivos.
Combater toda a forma de racismo e de discriminação baseada em preconceitos de raça,
sexo, cor, etnia, etc.

5.5 – LGBTQIA+
Promover políticas públicas de direitos humanos relativas à população LGBTQI+
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), por meio da

articulação

com

órgãos

públicos,

entidades

privadas

e

sociedade

civil.

5.6 – Idosos

Atendimento aos idosos carentes, conforme sua necessidade, acompanhando
integralmente a política nacional para idosos.

Implantar os Centros dia do idoso, com oferta de atendimento especializado a famílias
nas quais existam pessoas acima de 60 anos ou com deficiência, com algum grau de
dependência, que tiveram limitações agravadas ou violações de seus direitos, tais como:
isolamento, confinamento, atitudes preconceituosas e discriminatórias no seio da
família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador ou alto grau de estresse. Nos
centros de longa permanência, prestar atendimento a idosos com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados e/ou em vulnerabilidade social.

Instituir a política municipal do idoso promovendo ações que garantam a integração na
cidade bem como espaços e programas para convivência para a poio a integridade física
e emocional

A condição das calçadas tem um impacto óbvio na capacidade de locomoção do idoso.
Calçadas estreitas, desniveladas, com rachaduras, que tenham meio-fio alto, ou que
sejam congestionadas ou apresentem obstáculos, são potencialmente perigosas e
afetam a capacidade dos idosos caminharem pelas ruas. Teremos um plano diretor de
calçadas.

5.7 – Portadores de deficiência

Respeitar a legislação de acessibilidade com firmeza e rigor.

Desenvolver metodologias de ensino nas escolas municipais para pessoas com
deficiência de diversas naturezas.

Esclarecer educadores, gestores, famílias com crianças com deficiência sobre a
perspectiva da Educação Inclusiva.

Capacitar de forma continuada profissionais da educação e da saúde sobre deficiências
intelectuais.

Garantir atendimento ambulatorial e hospitalar especializado.

Assegurar o oferecimento de atividades esportivas, culturais, recreativas e de lazer
adaptadas às pessoas com deficiência.

Equoterapia: Criar o programa em Mauá, que é referência no tratamento de pessoas
com deficiência, por meio de terapias, com transporte dos pacientes e familiares. O local
poderá ser a Gruta de Santa Luzia.

6 – MOBILIDADE URBANA

Nas últimas décadas com o processo de urbanização ocorrido, a mobilidade urbana
passou a ser um desafio para os administradores das cidades. Há superlotação no
sistema de transporte coletivo e congestionamento de trânsito que afetam os
proprietários de veículos individuais e os usuários do transporte coletivo, acarretando
perda diária de tempo, saúde e produtividade. Hoje, as chamadas cidades inteligentes
procuram adotar soluções eficazes e sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito,
mobilidade urbana e engenharia de tráfego.

Promover avanços estruturais à mobilidade urbana proporciona a população maior
segurança e fluidez nos deslocamentos, qualificação dos ambientes para convivência
urbana, incremento na construção de loteamentos, além de ter papel fundamental na
preservação da história e das condições naturais do ambiente urbano.
Metas
Implantar infraestrutura necessária para manutenção do processo de monitoramento
eletrônico dos corredores de transporte coletivo e melhoria permanente dos
equipamentos e das instalações para a operação do Centro de Controle de Operação do
Transporte

Qualificar o transporte público com o objetivo de interferir na divisão modal,
fortalecendo a imagem do transporte público, por meio do aumento da capacidade dos
corredores de ônibus, da qualificação dos terminais e do investimento em tecnologia,
provendo informação e segurança ao usuário, com a finalidade influenciar diretamente
nos deslocamentos da população, reduzindo tempos de viagem e propiciando maior
conforto e segurança.

Implementar estudos técnicos para melhorar o fluxo de transporte coletivo no
município e criar e implantar um projeto de acessibilidade na região central da cidade

Elaborar estratégias para prevenção e redução de acidentes, com adoção de medidas
de educação e fiscalização.
Garantir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida nos terminais e pontos
de ônibus.

Melhorar as condições da mobilidade urbana com foco em favorecer a fluidez nos
corredores locais e eixos de interligação regional.

Dialogar com os empresários dos três polos de desenvolvimento e dos corredores
comerciais para readequar a infraestrutura e favorecer os negócios.

Implementar iniciativas de revitalização das áreas centrais dos bairros e principalmente
do centro da cidade orientando-se pelo princípio da “acupuntura urbana” defendida e
levada a efeito pelo mestre Jaime Lerner em Curitiba.

Racionalizar a mobilidade urbana – modais: automóvel/ônibus/ferroviário – tendo em
vista potencializar o uso e reduzir os incômodos das locomoções a pé democratizando o
acesso a cidade.

Estabelecer e implementar corredores de ônibus e linhas de ônibus alimentadoras afim
de iniciar aqui em Mauá um sistema de Transportes similar ao de Curitiba.

Retomar e atualizar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana;

Retomar a reformulação do sistema de transporte coletivo, com a construção dos terminais do
Jd. Itapeva, Jd. Guapituba, Jd. Zaíra, Jd. Itapark e reelaboração e redefinição das linhas,
promovendo um sistema inteligente e integrado;

Firmar parceria para construção de um novo Terminal Central,

Retomar o monitoramento da frota de ônibus via GPS;

Reimplantar o aplicativo de monitaramento das linhas e horários dos ônibus;

Investir em ações de educação no trânsito;

Cria a cidade do Trânsito;

Promover a elaboração do Plano de Orientação de Tráfego (POT);

Promover a capacitação permanente dos agentes de trânsito, com base na atualização do
Código de Trânsito Brasileiro – CTB;

Retomar projeto em parceria com os governos federal e estadual para construção das marginais
dos eixos Barão de Mauá, Itapark e Castelo Branco;
Elaborar estudo para viabilizar alternativas para maior fluidez no tráfego das principais avenidas
e ruas;
Criar linhas 24 horas nas principais avenidas e corredores onde tenham serviços 24 horas como
UBSs, UPAs, Hospitais etc.

7 – HABITAÇÃO

Na cidade há um déficit habitacional muito grande, principalmente nas regiões com
ocupações desordenadas e irregulares. É preciso estabelecer parcerias com os governos
federal e estadual e a iniciativa privada para estimular a construção e reforma de
moradias, criando mais empregos e melhorando a qualidade de vida urbana.

Metas:

Incentivar a construção de moradias populares de forma eficiente e barata pelo
desenvolvimento de novas tecnologias.

Implantar no município um processo urbanístico, social, ambiental e jurídico que
objetiva a regularização da posse da terra para a população de baixa renda em seu local
de origem, quando possível, garantindo o acesso à infraestrutura urbana e melhorando
as condições de moradia das famílias beneficiadas .

Desenvolver o programa de urbanização de assentamentos precários, em especial, nas
áreas de risco elevado.

Estimular os programas de regularização fundiária para que a titularidade e o registro
do imóvel estejam em nome do morador.

Apoiar programas de reforma e de recuperação de áreas degradadas na cidade.

Priorizar a legalização fundiária em toda a cidade. Viabilizar os títulos de posse para
moradores do Oratório, do Santa Rosa, da Pedreirinha, do Núcleo Califórnia Nevada, Jd.
Itapark, Morro do Careca, Zaira (Chafic), Itaussu, Olinda, Helida, Jardim Elizabeth, Vila
Real e Camargo.

Desenvolver ações que elevem o padrão de qualidade das moradias com foco na
regularização fundiária, no incentivo à produção de moradias seguras, combate a
ocupação irregular, bem firme atuação nas ações de proteção à vida e redução de riscos
de acidentes.

Definir uma política para uso das áreas livres – públicas e privadas;

Promover a regularização fundiária nos locais já definidos pela Lei como áreas passiveis
de regularização.

Retomar os projetos já aprovados no Governo Federal para dar continuidade às obras
de urbanização, particularmente no Chafic/Zaíra e no Jardim Oratório.

8 – SANEAMENTO BÁSICO

O acesso à água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, o manejo e a destinação de
resíduos sólidos e a drenagem e o manejo de águas pluviais são elementos fundamentais
para o saneamento básico e para a sustentabilidade ambiental. Elemento indispensável
em relação à saúde pública e a qualidade de vida da população.

É preciso projetar uma cidade que contemple na sua dinâmica padrões de consumo,
cuidado e respeito com os recursos naturais da nossa cidade para as gerações presentes
e futuras.

Metas:

Coleta e transporte de resíduos, executando serviços de coleta regular domiciliar de
resíduos orgânicos e seletivos; coleta de resíduos especiais, com a finalidade de manter
as condições sanitárias e de higiene da cidade.

Reestruturar e ampliar o programa de coleta seletiva no município, viabilizando a
manutenção e ampliação de cooperativas que gerem renda aos cooperados.

Implantar programa de resíduos sólidos do município, incentivando a reutilização dos
resíduos de construção em projetos sociais.

Apoiar o desenvolvimento de sistemas de geração de energia a partir da coleta e do
tratamento de resíduos sólidos.

Melhorar a qualidade do manancial, pelo aumento da coleta e da capacidade instalada
de tratamento de esgotos no município, protegendo as nascentes e recuperando
arroios, com a finalidade de tornar água e esgoto tratado acessíveis (estrutural e
financeiramente) a todos os cidadãos, provendo infraestrutura de água e de esgoto para
o crescimento sustentável da cidade, promovendo o reuso e contribuindo para prevenir
as doenças do vetor hídrico.

Incentivar o tratamento de esgoto no local de origem dos empreendimentos industriais.

Melhoria da conservação dos sistemas de drenagem com a contratação de serviços de
manutenção preventiva e ações integradas de limpeza do sistema, garantindo seu
correto funcionamento.

Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva;

9 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, TRABALHO E RENDA

Nos próximos anos a Cidade de Mauá precisa reafirmar o seu potencial econômico.
Estamos entre as maiores economias do estado de São Paulo, fazemos parte do 5º
mercado consumidor do país. Apresentamos a melhor localização geográfica o que nos
qualifica como forte centro de distribuição e logístico para o escoamento de produtos
de bens de consumo.
Temos uma das melhores condições viárias com a interligação com o Rodoanel.
Possuímos o Polo Petroquímico de Capuava e do Sertãozinho, este com empresas de
micro, pequeno, médio e grande porte de diversos seguimentos, sendo os polos, para
geração de emprego, renda e arrecadação.
O comercio e a prestação de serviços de nossa cidade tende a crescer com relação às
cidades do Grande ABC, há muito espaço e oportunidades para serem exploradas com
sucesso.
Estes seguimentos são grandes aliado na geração de emprego, principalmente aos
jovens em início de carreira da nossa Cidade.

O Poder Público arrecada através dos impostos parte da riqueza gerada no município,
mas isto não o torna um gerador de riqueza. Sendo assim, o poder municipal deve
fomentar o desenvolvimento da economia local em conjunto com os empreendedores
e associações do município, buscando projetos e ações que venham contribuir para o
desenvolvimento das empresas existentes e para a preparação de ambiente adequado
para a criação de novas.

Abordar a questão do desenvolvimento econômico pressupõe compreender os
limites para atuação do poder local à medida que a economia local depende do
desempenho da economia brasileira e do contexto global, pois esses fatores exógenos
são preponderantes para que haja investimento privado na produção e
consequentemente no aquecimento do mercado de trabalho e das oportunidades de
geração de renda e arrecadação de tributos.

No entanto, Mauá pode trabalhar para desenvolver potencializando as boas
condições de infraestrutura, locacionais e logísticas das quais dispõe com destaque para
a disponibilidade de espaços para ampliação do número de empresas em seus 3 polos
de desenvolvimento econômico, além da “antiga região dos mananciais” onde o valor
da terra ainda é atrativo e pode ser ocupada com novos empreendimentos.

Além disso, outro fator relevante é a integração das cadeias produtivas do ABC,
pois as mudança no perfil econômico das maiores cidades - Santo André, São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul - com o esvaziamento da atividade industrial e
crescimento do seguimento de serviços eleva a competitividade de Mauá na atração de
indústrias o que já vinha ocorrendo e foi truncado após a 2 entre 2005/2017.

Outrossim, ressalta-se como fator favorável a força do mercado consumidor em
crescimento e a qualidade da mão de obra disponível, haja vista que o ABC/Mauá vem

formando bons profissionais em seu qualificado campo universitário, principalmente a
partir da implantação da UFABC.

Isso posto, é fundamental que o executivo local tenha clareza de como
potencializar esses endógenos e favorecer o desenvolvimento já que isso requer
ousadia, experiência para efetivar ações para melhorar as condições de competividade
para atração de investimentos.

Assim sendo, cabe compreender a importância de enfrentar os gargalos ao
desenvolvimento tendo em vista aquecer a economia local e capacitar os jovens
mauaenses para disputar as melhores colocações no mercado formal de empregos em
todos os seguimentos além de potencializar jovens vocacionados ao empreendimento.

Infelizmente, o novo mundo do trabalho, com o advento das tecnologias e das
dinâmicas econômicas, pautadas mais pela especulação financeira do que pelo
investimento na produção, vem promovendo dificuldades para geração de recursos e
acirrando a crise social com a retração do mercado de trabalho.

Por isso, o gestor local experiente precisa enfrentar o desafio de apoiar quem
quer empreender e gerar renda enquanto profissionais liberais para fugir do
subemprego e da baixa remuneração.

Portanto, há que estar atento às mudanças no perfil da cidade, pois já é evidente
a tendência de fixação das oportunidades de trabalho e renda nos locais de moradia
devido a desregulamentação trabalho com o advento das tecnologias que tem
diminuído os postos de empregos e aumentado a compra de serviços e produtos
pontuais estimulando o trabalho em casa.

Por isso, facilitar e fomentar a economia local serão uma das possibilidades, isso
é importante para cidades como Mauá, em que grande parte dos trabalhadores se
locomove para atividades mal remuneradas. Já em 2012 o diagnóstico habitacional do
ABC indicava que em média 50% da população reside em condições inadequadas
quando o critério e o tempo de locomoção casam trabalho superior a duas horas.

Outrossim, é importante considerar que os investimentos públicos constituem
importantes somas de recursos que podem ajudar em situações de crise como a atual
com perspectivas desanimadoras para o pós pandemia.
Mauá vai se reposicionar no cenário de Desenvolvimento Econômico e Social.
Metas :

Atrair novos investimentos e fomentar as empresas existentes para geração de novos
produtos, serviços e processos que incrementem a economia.

Apoiar o desenvolvimento de regiões de potencial tecnológico possibilitando a criação
de novos parques e polos tecnológicos e apoio às iniciativas do segmento de economia
criativa.

Consolidar mercados indutores da Economia Verde.

Desenvolver programas de incentivo fiscal para as empresas aqui instaladas, que
motivem a maior oferta de emprego.
Avançar na capacitação profissional firmando parcerias com Sesi, Senai, Sesc, Senat.

Ampliar na política de desenvolvimento econômico o incentivo a Economia Solidária,
acolhendo àqueles que se encontram a margem da sociedade, proporcionando
condições de empreendedorismo e independência financeira.

Criar e manter um banco de projetos que permita buscar verbas junto aos Governos
Federal e Estadual.
Apoiar e orientar a formalização dos empreendedores, demonstrando a importância
deste processo para alavancar o futuro do negócio e do empreendedor.
Fortalecer parcerias com o Banco do Povo Paulista e Banco do Povo Crédito solidário
visando facilitar o acesso ao crédito e mercados aos micro e pequenos empreendedores
e aos empreendedores informais.
Promover ações planejadas de capacitação, no projeto Coworking de Empresas, para
consolidação e aperfeiçoamento de empreendedores apoiados internamente e
externamente.
Desenvolver projeto de Observatório de Desenvolvimento Econômico para coletar
através de pesquisas informações e estatísticas sobre as atividades econômicas do
Município, que auxiliem na formulação de políticas publicas.
Implementar e organizar redes de empreendimentos econômicos solidários, com o
apoio das comunidades, igrejas e associações, desenvolvendo projetos que promovam
a inclusão social e a geração de emprego e renda.
Fomentar a inclusão de pessoas com deficiência nos mercados de trabalho, público e
privado.
Estimular os empreendimentos através de um sistema desburocratizado com a
participação do poder publico e do setor privado para a atração de investimentos

industriais, comerciais e de prestação de serviços e ampliação dos empreendimentos
existentes, criando um ambiente favorável de novos negócios.

Apoiar e reformular o projeto de reciclagem para fomentar a sua sustentabilidade e as
parcerias com empresas do setor privado e as que necessitam da logística reversa.

Adequar às leis urbanísticas com a realidade local de cada bairro, para favorecer a
implantação de micro e pequenas empresas no município, de forma descentralizada.

Valorizar os polos industriais do município potencializando a infraestrutura existente e
levando a infraestrutura necessária através de parcerias publica e privadas.

Reativar e fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico fazendo
dele um instrumento facilitador de implantação de políticas publica para o
desenvolvimento econômico do município.

Articular junto às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, gás, internet
com as empresas do município para elaborar conjuntamente propostas de mecanismos
de solução dos gargalos.

Criar Festival de Comida de Boteco e de Comidas Típicas proporcionando o selo
gastronômico aos estabelecimentos que se destacarem e estabelecer a Rota
Gastronômica Valorizando os bairros.

Capacitar e qualificar os empreendedores do Projeto Shopping Popular em parceria com
o SEBRAE.

Fomentar o Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável nas áreas de Mananciais,
em sintonia com o planejamento Urbano e Habitacional aprimorando a ocupação da

região com empreendimentos cujos processos de fabricação atendam todas as
legislações ambientais e de implantação, que não provoquem danos ao meio ambiente
e promovam a geração de emprego renda e a melhora na qualidade de vida dos
moradores;

Criar uma frente de trabalho que atenda 8 mil jovens recebendo um salário mínimo por
mês. Caso se viabilizasse rapidamente o recebimento da cota parte do ICMS relativos a
gasolina produzida na RECAP está frente de trabalho irá atender 40 mil pessoas da
cidade.

Manutenção das unidades escolares por meio de cooperativas locais de trabalhadores.

Atrair novos negócios mediante ofensiva junto aos empreendedores das diversas
cadeias produtivas regionais, nacionais e internacionais por meio de plano intensivo de
publicidade dos fatores positivos da cidade, adoção dos incentivos necessários além da
criação de um ambiente favorável aos negócios superando os entraves burocráticos
entre outros.

Reter os negócios instalados e potencializar o crescimento dos mesmos mediante ações
que possam melhorar as condições de competitividade com o aquecimento das cadeias
produtivas através de arranjos locais específicos.

Estancar e reverter às perdas de receitas.

Petróleo é Nosso: Enveredar esforços políticos e esforços jurídicos, de forma prioritária,
para que a os cerca de 300 milhões que hoje São Caetano e Barueri recebem da cota
parte do ICMS sobre a gasolina que é produzida em Mauá sejam repassados para o
orçamento de Mauá. Utilizar estes 300 milhões e os outros 300 milhões (total
aproximado de 600 milhões a mais nos cofres da cidade) de cota parte do ICMS
prioritariamente para pagar um cartão merenda para alunos de creches, educação

infantil e da educação fundamental (inclusive para os alunos do estado), para a Inclusão
Social, para a Saúde e para a Educação e para as frentes de trabalho.

Fortalecer ações de captação de vagas e de qualificação dos jovens para acessá-las, sem
timidez no convencimento aos empresários da importância de priorizar os nossos jovens
e todos os profissionais disponíveis na cidade.

Empreender esforços para facilitar a empregabilidade dos mais velhos.

a) Fazer um senso/pesquisa para conhecer os talentos e as motivações dos jovens tendo
em vista orientá-los e capacitá-los para o mercado de trabalho ainda que estejam no
ensino médio.

Criar frentes de trabalho locais que absorvam principalmente os jovens na prestação de
serviços à população na áreas social, de pesquisa e desenvolvimento, educação, cultura,
esporte e lazer.

Incentivar a criação de pequenos Polos Tecnológicos específicos de acordo com as
aptidões e potenciais técnicos disponíveis na cidade.

Favorecer a criação de novos negócios através das compras públicas e investimentos
públicos que induzam tanto a produção local como o consumo na cidade.

Criar mecanismos como a instituição de moedas locais e/ou mecanismos de incentivos
no IPTU que incrementem as compras de produtos e serviços na cidade.

Favorecer a economia solidária com promoção de feiras, pontos de vendas entre outras
medidas para incrementar a geração de renda principalmente na periferia.

Desenvolver políticas que promovam e potencializem o capital humano, fomento à
pesquisa e cooperação entre iniciativa privada, universidades e centros de pesquisa, e
investimento privados voltados a inovação e empreendedorismo para um maior
crescimento e desenvolvimento econômicos.

Criar um sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ampliar o montante de recursos aplicados na infraestrutura de transporte e logística
através de parcerias público-privadas (PPPs), viabilizando a instalação do terminal
intermodal de cargas no município, objetivando alicerçar o projeto de porto seco no
município.
Criar um aplicativo a ser administrado por uma cooperativa de Taxis e/ou de APPs de
Transportes locais, a fim de baixar o custo para os motoristas profissionais de nossa
cidade.
Promover o uso racional da energia e diversificar as fontes de produção de energia.

Articular junto as empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, gás, internet
com as empresas do município para elaborar conjuntamente propostas de mecanismos
de solução dos gargalos.

Incentivar o uso de energia solar na construção civil.

10 – INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Com o crescimento vertiginoso e desordenado da cidade a administração precisará
implantar ações no sentido de tornar mais fácil a vida da população no ambiente urbano.
Para tanto, deve estar atento aos movimentos urbanos para planejar e antecipar ações
que demandam tempo entre a sua proposição e a concretização.

Para o crescimento da cidade torna-se necessário criar uma estrutura urbana adequada
e junto com a sociedade, definir quais as obras de infraestrutura são necessárias e
prioritárias para o desenvolvimento da cidade. O poder municipal, além de cuidar das
obras de menor porte, deverá ter uma visão estratégica para o planejamento e execução
de obras estruturantes, inclusive as de investimento maior, as quais vão impactar
fortemente no futuro da cidade.

Metas:

Promover a avaliação permanente da legislação urbanística visando subsidiar a
atualização permanente do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental

Modernizar o modelo e os procedimentos, de forma objetiva, para diminuição dos
prazos de aprovações de projetos, na aprovação de empreendimentos, conforme
exigência de lei em vigor.

Revitalização da região da Estação Rodoviária e circunvizinhanças, com foco na cultura,
esportes e entretenimento em parceria com a iniciativa privada.

Execução de projetos e obras para ampliação do sistema de drenagem pluvial, por meio
de recursos externos, levando em consideração os sistemas de micro e macrodrenagem,
o Plano Diretor de Drenagem Urbana.

Elaboração de projetos de pavimentação de vias e execução de obras viárias,
proporcionando urbanização, ampliação e melhoria da infraestrutura, com obras de
saneamento, bem como qualificando o sistema viário da Cidade.

Manutenção e conservação das vias pavimentadas por meio dos programas de
conservação permanente, capeamento e recapeamento asfáltico e tapa-buraco, além
da conservação do calçamento dos passeios; conservação de vias não pavimentadas,
com finalidade de qualificar a circulação viária da Cidade.

Revisão do atual do fluxo de processos de licenciamento urbano ambiental visando a
sua agilização e qualificação por meio da eliminação de trâmites desnecessários.
Articular ações de desenvolvimento metropolitano em parceria com o governo do
Estado e demais cidades vizinhas para enfrentamento dos principais problemas
regionais, como mobilidade urbana, transporte, combate a enchentes, saneamento
básico, tratamento de resíduos sólidos e segurança, que exigem planejamento de ações
integradas.

Requalificar urbanisticamente a cidade ampliando e ressignificando os espaços de
convivência.

Readequação das calçadas e dos mobiliários urbanos para favorecer caminhadas
esportivas, o fluxo de pessoas a pé.

Remodelar trajetos para facilitar o uso seguro da bicicleta.

Revisar o Plano Diretor com foco em qualificar urbanisticamente os bairros ampliando
os espaços livres para favorecer a fixação das pessoas e fomentar a economia local.

Desenvolver um plano de revitalização de calçadas.

Otimizar o uso dos espaços públicos existentes como estratégia de melhoria da
qualidade da vida urbana.

11 – PROTEÇÃO ANIMAL E MEIO AMBIENTE

Implementar o programa de inclusão produtiva na reciclagem para catadores,
carroceiros e carrinheiros, com a finalidade de identificar, cadastrar e abordar os
condutores de veículos de tração animal e humana para promover a inserção produtiva
no mercado formal e nas unidades de triagem conveniadas com a Prefeitura.

Divulgar a legislação de proteção de animais e promover fiscalização a fim de inibir o
comércio clandestino de animais

Realizar o censo animal na cidade para estimar o número de animais domésticos e
desenvolver politicas públicas para controle da população animal, com elaboração de
diversas campanhas dentre as quais: guarda responsável, esterilização, condições de
higiene e alimentação, contra maus tratos e abandono, dentre outras.

Promover socorro e resgate de animais em situação de risco, inibindo tanto o comércio
de animais domésticos, bem como os silvestres e nativos no município.

Ampliar a castração animal (cães e gatos) e a identificação, firmando convênios com
clínicas veterinárias e as organizações de proteção animal.

Promover programas de adoção, mediante feiras de adoção em local público, podendo
estabelecer parcerias com empresas privadas, entidades de proteção animal e
protetores devidamente cadastrados neste órgão.

Promover atendimento veterinário clínico e cirúrgico gratuito aos animais da população
carente da cidade.

Manutenção, ampliação e aprimoramento do atendimento gratuito aos animais da UPA
Animal com execução de convênios e parcerias com universidades e clínicas para
realização de exames específicos e especializados e procedimentos cirúrgicos de todas
as especialidades e complexidades.

Estabelecer convênios e parcerias para abrigos provisórios para animais resgatados.

Criação de espaços pet na cidade.

Realizar um plano piloto de cuidado ativo ao animal no Jd. Oratório com visitadores nas
casas semanalmente para orientação e acompanhamento do cuidado animal.

Fomentar uma cooperativa de fabricação de rações para pets na cidade para venda para
as famílias de menor renda.

Promover a educação ambiental como uma estratégia de valorização da qualidade da
vida mediante programas a partir das escolas com apoio da prefeitura como ator de
coordenação da agenda e de integração dos demais atores das cidades.

Desenvolvimento e acompanhamento de ações do Plano de Gestão Ambiental com
inclusão de indicadores de desempenho dentro de um programa sócio ambiental
integrado.

Gruta Santa Luzia e Parque Ecológico do Guapituba: Por meio de políticas públicas
buscar fomento, via turismo, similar como acontece em Ribeirão Pires, verbas para
atrações que valorizem os espaços.
Catalogar nascentes da cidade com foco no turismo ecológico e educação ambiental

Cidade Irmã no financiamento ambiental como exemplos na Europa voltados para a
preservação e partidos verdes.

Adotar sistema universal de coleta de lixo Reciclável.

Horta Comunitária: Incentivar produtores locais promovendo o acesso à alimentação
saudável

12 – GESTÃO PÚBLICA

Nas últimas décadas houve uma verdadeira revolução na área de administração.
Entretanto, em muitos ambientes públicos, esses conhecimentos e procedimentos não
foram incorporados na relação diária da população com os vários setores da
administração pública.

Para ter excelência na prestação dos serviços público, reforçaremos o compromisso de
desenvolver programas estratégicos com ações para modernização da gestão pública,
com democracia participativa, tendo foco na modernização da gestão, eficiência dos
serviços públicos e na desburocratização e valorização dos servidores públicos.

Queremos a participação da sociedade na gestão pública, mais transparência,
descentralização da administração valorizando as regiões da cidade e promovendo a
inclusão social.

Metas:

Ampliar a transparência e a eficiência na administração pública estadual municipal
aumentando a comunicação para reforçar a transparência e o controle
social, fomentando

os

instrumentos

de

democracia participativa

(Conselho/

Governança Solidária).

Desenvolver políticas atrativas para motivar e desenvolver o servidor público dialogando
com os servidores e suas entidades representativas.

Inovar os processos e serviços pelo uso de tecnologia de informação, adotando sistemas
eletrônicos e processos inovadores, provendo método, ferramentas e sistemas que

contribuam para maior celeridade nos trâmites, integridade e confiabilidade das
informações.

Implantar o modelo de gestão orientado pelos resultados, promovendo maior
integração e alinhamento entre os órgãos, padronizando as diversas funções e
processos administrativos e finalísticos, garantindo a integração das secretarias e
empresas públicas com as diretrizes e plano de governo de forma a otimizar os
benefícios para a sociedade.

Planejar e monitorar adequadamente as contas públicas, prevenindo riscos e corrigindo
desvios capazes de afetar o equilíbrio, mediante o cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia
de receita e geração de despesas.

Atrair novas fontes de recursos, além da arrecadação tributária, de forma a criar as
condições para investimentos necessários para a população.

Implantar polos de informações para o cidadão visando descentralizar e aproximar a
administração municipal dos bairros com infraestrutura e articulação dos Conselhos
Municipais, da sociedade civil e das diversas secretarias e departamentos nas ações
desenvolvidas nas regiões de planejamento,

Ampliar a rede de serviços oferecidos no Poupatempo.

Proporcionar cursos de capacitação, especialização e treinamento, voltados ao
aprimoramento dos servidores municipais com a finalidade de capacitar, especializar e
treinar servidores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Programa de estudos permanentes e projetos para implementação de ações de saúde e
recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores
municipais, implementando ações que visem à promoção da saúde e qualidade de vida
dos servidores, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Reduzir os custos burocráticos de governo com novos métodos tecno-científico e
valorização do papel dos servidores públicos efetivos mediante avaliação de
desempenho, renovação e aprimoramento dos quadros técnicos com treinamento em
serviço.

Desenvolver e aprovar no primeiro trimestre da próxima gestão uma reforma
administrativa envolvendo a sociedade por meio das mídias e redes sociais para
compreensão das mudanças.

Fortalecer o governança com inteligência para facilitar e tornar mais transparente o
acesso às informações pelo site da Prefeitura, bem como o pagamento de tributos e a
avaliação dos serviços públicos.

Unificar várias secretarias e criar uma super secretaria de Inclusão e Desenvolvimento
Social para cuidar principalmente da população de alta vulnerabilidade. Priorizar
politicamente e com orçamento as políticas desta secretaria.

Instituir um Conselho Municipal afim da participação popular na gestão pública para que
haja maior participação na gestão pública. Contando com a participação de empresários,
líderes comunitários e políticos de oposição.

Criar um aplicativo que facilita o acesso dos moradores aos serviços públicos de Mauá.
No celular, será possível utilizar serviços do 156, Procon, consulta a protocolos, busca

de medicamentos, adoção de animais, emissão de 2a via do carnê de IPTU, consulta a
multas de trânsito e calendário de eventos da cidade.

Plano de carreira onde haja a real oportunidade de crescimento organizacional e
crescimento financeiro
Na reforma administrativa proposta aos professores, os títulos serão considerados,
haverá cursos específicos para os docentes como forma de qualificarem seus currículos
assim melhorarem o Ideb e conquistarem aumento salarial.
Criação de uma escola de Governo Municipal.

