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A exigência da Lei para apresentação de plano 
de governo tem sido banalizada ao longo do 
tempo e o resultado tem sido o aumento do 
descrédito das pessoas na administração 
pública. 

 
Portanto queremos ser pedagógicos com essas ações e assim cumprir uma das 
responsabilidades do governo que é a organização da sociedade. 
 
A proposta de reforma administrativa para redução de 50% da máquina é pontual 
e objetiva e tem como meta melhorar o desempenho e reduzir custos. 
 
Os cargos em comissão, ou seja, cargos que não é necessário concurso público 
tem sido usado a muito tempo como oferecimento de vantagens para a 
manutenção de poder político, o que desenvolveu uma cultura prejudicial na 
qualidade dos serviços públicos.  
 
A escolha sem meritocracia tem causado grandes prejuízos a cidade por 
diversas administrações. 
 
A imediata exoneração de todos os servidores da administração direta e indireta 
será o primeiro decreto municipal a ser emitido se nosso projeto for vencedor 
nas urnas. 
 

Plano Municipal da Saúde 
 
Plano Municipal de Saúde, adoção da medicina alternativa na rede pública, 
principalmente nas questões da saúde mental, (depressão, síndrome pânico, 
uso de drogas, alcoolismo etc), integração em rede para investimento em 
prevenção ou seja melhorar gastos para previnir. Mudar modelo de gestão de 
Organização Social de Saúde para compartilhamento de compensação. 
 
A saúde é uma das áreas mais sensíveis e com grandes desafios a serem 
enfrentados. Nas discussões do tema percebemos o quanto nossa visão de 
saúde está afetada pela ideia de mais hospitais e mais médicos, ou seja, meios 
para cuidar da doença e não necessariamente da saúde. É cultural a busca por 
remédios que resolvam, quando na verdade remediam o problema. Pensando 



nisso resolvemos inovar e oferecer ideias que podem dar resultados para 
obtenção de Saúde realmente. Entendemos que isso não é simples mas o 
momento que passamos com a pandemia do Covid19 demostra claramente que 
o fluxo a procura de equipamentos médicos diminuiu drasticamente para outras 
doenças, entender esses números e oferecer alternativas inovadoras é nosso 
maior objetivo nas questões de Saúde. 
Entre as propostas o oferecimento pela rede municipal de saúde da medicina 
alternativa reconhecidas pela ciência como eficaz para os tratamentos de 
inúmeras doenças tanto físicas como mentais. Seguimos como parâmetros nas 
nossas discussões as cinco categorias da medicina complementar ou alternativa 
são geralmente reconhecidas: 
 
Sistemas médicos integrais 
 
Técnicas de corpo e mente 
 
Práticas baseadas na fisiologia que não costumam ser usadas pela medicina 
convencional 
 
Métodos manipulativos e corporais 
 
Medicina energética 
 
Demais detalhes podem ser acessados no link abaixo. 
 
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/t%C3%B3picos-
especiais/medicina-integrativa,-complementar-e-alternativa/tipos-de-medicina-
complementar-e-alternativa#v39504427_pt 
 
Lembrando que a citação uma das citações como fonte da nossa pesquisa é 
exclusivamente para oferecer uma melhor base para aferição e debate das 
propostas.  
 
O site e a profissional em nenhum momento participaram da elaboração da 
presente proposta, são apenas referências utilizadas nas nossas discussões 
para oferecer objetividade para o plano. Assim como outras citadas no presente 
trabalho. 
 
Uma visão holística e sistêmica vai oferecer para cidade qualidade e 
sustentabilidade na Saúde sem necessariamente gastos maiores. 
 
Outra questão importante nas nossas propostas é a mudança no sistema de 
gerenciamento da saúde. Há mais de duas décadas a saúde começou a ser 
gerida por OS Organização Social de Saúde, uma terceirização dos serviços. No 
início houve uma certa melhora mais ao longo desses anos esse tipo de 
gerenciamento tem se tornado um verdadeiro desastre e um ralo desastroso 
para corrupção e desvio de muito dinheiro público. Romper com esse sistema é 
de fundamental necessidade. 
 



As alternativas disponíveis não são muitas e acostumados com essa maneira de 
gerenciamento os interessados na manutenção dessa verdadeira farra com 
dinheiro público negam-se a discutir alternativas, por isso propusemos 
claramente o rompimento com esse modelo de administração da saúde e 
inicialmente devemos buscar meios jurídicos para resolver esse grande impasse 
que a prefeitura atualmente tem com a Fundação ABC, responsável pelo 
gerenciamento da saúde na cidade. 
 
A alternativa em estudo que faz parte da nossa proposta é a substituição de 
modelo de gerenciamento e a opção que temos hoje é a parceria de 
administração com convênios que permite  
 

 
PLANO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO  
 
A Educação é também um desafio que vamos enfrentar com soluções 
inovadoras e principalmente capaz de impactar a vida futura da nossa cidade. 
 
A educação sofreu ao longo do tempo um tratamento medíocre o que causou 
abandono e descrédito entre os servidores e também da população. 
 
A alteração do currículo escolar e a implantação de matérias como música, 
meditação, inglês, artes, e nutrição nas escolas do município são essenciais para 
desenvolver e melhorar a qualidade da educação. Os investimentos na 
implantação desse currículo não são de grande porte, tendo em vista a 
importância dos temas. 
 
O déficit de vagas de creche são reclamação constante na cidade e propomos 
para isso o aumento gradual de vagas nas creches com estudos para viabilidade 
de parcerias privadas para ampliação de vagas e de períodos integrais e/ou 
alternativos, como relação às necessidades dos usuários. Os estudos em 
relação a taxas de natalidade estão em flutuação negativa o que permite pensar 
em alternativas que não seja apenas a construção de prédios para creches mas 
sim alternativas sustentáveis e seguras de solução rápida para essa sensível 
questão. 
 
Outra proposta do plano da educação é a imediata viabilização de ações para 
que se instale a educação Militar Cívica na cidade. Temos compromisso 
assumido de dedicar esforços para que nossa cidade instale Colégio Cívico 
Militar como alternativa para educação, a viabilidade depende de outras 
instituições, mas assumimos objetivamente o compromisso de enviar ao MEC 
nossa disposição em implantar um escola desse padrão na nossa cidade. 
 
A adoção de ensino profissionalizante para jovens aprendizes em parcerias com 
empresas e outras instituições para aumentar vagas para menores aprendizes e 
primeiro emprego são compromissos com a população da nossa cidade. 
 
Na questão administração a proposta objetiva é a implantação de plano de 
carreira para os servidores da educação municipal, essa propostas deve ser 
discutida com os servidores e assumimos objetivamente o compromisso de no 



primeiro semestre de 2021 iniciar o debate para enviar no início de 2021 projeto 
de Lei que institui o Plano de carreira dos servidores da Educação 
para apreciação da Câmara Municipal. 
 
As propostas constantes no Plano de Governo do PRTB têm como referência as 
ideias de Direita onde a busca prá eficiência na gestão é a base para adoção de 
práticas de governo. 
 

PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 
Estamos diante de desafios que exigem coragem e principalmente disposição 
em mudar uma cultura de desânimo e descrédito quando o assunto é proposta 
política. Durante a elaboração das propostas para os planos que estamos 
apresentando por diversas vezes questionamos como melhor apresentar e 
principalmente engajar as pessoas nessas ideias. 
  
As ações tomadas para o combate à pandemia de covid19 foram desastrosas 
para economia, com reflexos que vão aumentar e se não oferecermos 
alternativas de resultados rápidos o sofrimento e as dificuldades vão aumentar. 
 
Objetivamente uma proposta que defendemos é a implantação de um plano 
municipal de reciclagem. Os dados desse setor nos chamou atenção devido à 
grande cadeia produtiva e a capacidade e geração de renda imediata. 
 
Nossa cidade sempre tratou a questão de reciclagem como uma ideologia e não 
como prática profissional, as ações tomadas sempre foram distanciadas da 
busca pelo profissionalismo, portanto vamos reverter isso radicalmente e tratar 
a questão da reciclagem e toda cadeia com a seriedade devida. 
 
A reciclagem será pauta fixa com estabelecimento de metas a curto, médio e 
longo prazo. Para isso vamos buscar integrar a cadeia produtiva buscando 
técnicos para aperfeiçoar e criar uma cultura de política sócio ambiental em 
harmonia com o desenvolvimento econômico. 
 
Além disso a adoção de medidos para facilitar o desenvolvimento econômico do 
município vai ser constante e isso envolve investir em tecnologia e treinamento. 
O desenvolvimento econômico passa por mudanças de matriz e exige adoção 
de mecanismos atualizados e disruptivos para oferecer resultados visíveis para 
sociedade. Estamos em sintonia com o que há de mais moderno na busca de 
soluções econômicas sustentáveis. 
 
Todos os esforços para oferecer a cidade geração de trabalho e renda vão ser 
implantados desde o início de governo para isso temos a proposta da criação de 
uma coordenadoria municipal de Inovação, que vai ser responsável por 
desenvolver ações para governo digital, melhorar transparência dos contratos e 
compras públicas, e implementar pregões eletrônicos para contratação pública; 
e auxiliar as demais áreas do governo para criação de ações que coloque a 
cidade conectada com a novas tecnologias para geração de desenvolvimento 
social e econômico. 



A adoção de um modo de governo de direita exige uma visão sistêmica de 
governo, ou seja, ações na saúde repercutem na educação e em outras áreas e 
assim sucessivamente, sem atitudes isoladas de governo, isso oferece melhor 
qualidade dos serviços públicos e aumenta a confiabilidade. 
Temos como Visão uma administração interligada e capaz de decisões 
otimizadas que ofereçam sinergia para mudança. 
 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 
Mauá tem um déficit habitacional aproximadamente de mais 100.000 moradias, 
e é impossível propor uma solução que atenda essa necessidade. 
 
No entanto ao analisar e acessar os precários dados que podemos levantar a 
prefeitura pouco faz nessa questão e a gestão além de precária é feita por quem 
não entende do assunto. 
 
A cidade não tem atualmente e parece que nunca teve um modelo de curto, 
médio ou longo prazo, resultado hoje é um controle de entidades alheias ao 
poder público e sem transparência. 
 
As propostas do nosso plano de governo na área de habitação é criar um 
ambiente transparente onde qualquer cidadão possa saber de fato o que ocorre 
e como funciona a inscrição ou aquisição de imóveis de programas do governo. 
 
A contratação de profissionais capacitados e conhecedores das questões 
relacionadas ao setor de habitação, principalmente as destinadas para 
população de menor poder aquisitivo. 
 
Propomos também que a habitação seja tratada com ligações à outras 
secretarias da prefeitura, para que possamos ter resultados mais rápidos para 
população. 
 

ABAIXO RELACIONAMOS TÓPICOS DO NOSSO PLANO DE 
GOVERNO PARA 2021/2025 
 
São temas abrangentes que devem ser atendidos dentro dos 
critérios rígidos e adequados à Lei.  
 
a) Mandar projeto de lei revogando a cobrança da taxa de lixo. 
 
b) Cursos livres rápidos, técnicos e graduação superior (tecnólogo) todos 
voltados para o mercado de trabalho local. 
 
c) Auditoria e  cancelamento de todos contratos que não atendem ao interesse 
do povo, com a respectiva comunicação ao Ministério Público para denúncia 
criminal. 
 



d) Como em 2021 vence o contrato com a empresa de ônibus, a nova deverá 
oferecer redução da tarifa do ônibus e manutenção ou a volta de todos benefícios 
já conquistados pelo povo de Mauá. 
 
e) Devolver prédios com aluguéis altos. 
 
f) Publicação na internet, em detalhes, de todo dinheiro que entra e sai da 
prefeitura. 
 
g) Participação como fiscais  e testemunha de 2 pessoas do povo em todas 
licitações e também para acompanhar a execução dos contratos. Será feita 
inscrição em uma lista, que será publicada “on line” e que obedecerá à ordem 
cronológica de inscrição para serem chamados os voluntários fiscais. 
 
h) Pedido de Instalação da DELECOR, Delegacia  da Polícia Federal, 
especializada no combate à corrupção, dentro do prédio do paço municipal, para 
fiscalizar Mauá e todo ABC. 
 
i) Atrair empreendimentos, gerando empregos, com permissão de uso de 
terrenos e outros benefícios para empresas que queiram investir em áreas 
promissoras para o futuro como: inteligência artificial; internet 5G ; robótica; 
programação de computadores; baterias com alta autonomia para transportes 
movidos a energia elétrica,  projetos cidade do futuro, etc. 
 
j) Mutirão para rebocar e pintar por fora todas casas de Mauá. 
 
k) Focar na divulgação de prevenção de doenças e no atendimento eficaz e 
digno na rede de saúde. 
 
l) Instalar as ciclofaixas nas margens dos rios da cidade, com as devidas 
proteções de segurança. 
 
m) Mandar projeto de lei para não cobrar nenhum imposto municipal de escolas 
particulares, no final quem paga é a população, embutido nas mensalidades, 
para que as escolas particulares obtenham essa isenção será exigido redução 
nas mensalidades. Pesquisas confirmam que a maioria das pessoas que 
estudam em escolas particulares são pobres, principalmente nas faculdades. 
 
n) Redução em 50% do número de secretarias e cargos comissionados, aquelas 
e aqueles que representam grandes gastos para população e poucos resultados. 
 
o) Melhoria nos ônibus e transporte público da cidade. 
 
p) Mudança dos radares fixos já instalados, passando ser obrigatório dois painéis 
luminosos piscando, um de cada lado, alertando sobre o radar. Não permissão 
de radares móveis. 
 
q) Políticas públicas de proteção aos animais e prevenção aos maus tratos. 
 
r) Convênios com creches para aumentar rapidamente as vagas. 



 
s) “Wi-fi “ gratuito em praças públicas e locais de concentração popular. 
 
t) Compra de equipamentos na área da saúde para funcionar 24 horas, zerando, 
assim, a fila de espera.  
O presente trabalho foi realizado com a discussão e sugestão de munícipes e 
filiados do PRTB. 
 
Agradecemos a todos que contribuíram e participaram da elaboração desse 
plano, e rogamos que as pessoas conheçam e principalmente se envolvam para 
a realização dessas propostas. 
 
Sem mais. 
 
Policial Federal Mauro Roman de Melo 
Presidente do PRTB de Mauá. 
 
Mauá 21 de setembro de 2020. 
 


