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APRESENTAÇÃO

O RECOMEÇO QUE MAUÁ PRECISA

Apresentamos as propostas e diretrizes do plano de governo para os anos de 2021/2024, para
o município de Mauá, da candidatura de Vanessa Damo – Prefeita e – Marco Ratti – Vice pelo
MDB.
Depois de ouvir pessoas que vivenciam o dia a dia da cidade, cidadãos e cidadãs de Mauá, em
reuniões presenciais em todos os bairros e via internet, além de especialistas, técnicos e
representantes da sociedade civil organizada, foi possível elaborar propostas consistentes e
possíveis de serem implantadas. Afinal, a população não aguenta mais promessas que não são
cumpridas!
Caminharemos de mãos dadas com a sociedade civil organizada, entidades sociais, Igrejas,
ONGs, OSCIPS e Sociedades Amigos de Bairro para que várias ações em prol da população
cheguem mais rapidamente aos bairros, principalmente nas comunidades mais carentes, onde
se percebe a ausência do poder público local.
E é dessa forma humana e responsável, ouvindo, trabalhando e respeitando a população de
Mauá que administraremos os recursos públicos municipais, além de estreitar os laços com os
Governos Estadual e Federal para implantação de projetos importantes nas áreas da saúde,
educação, habitação, etc., independente de cores partidárias, porque o bom gestor governa
para TODOS, com igualdade e sem distinções.

Vanessa Damo

PRIORIDADES:

SAÚDE
-Programa de “Combate à COVID 19”: que visa dar destinação correta e transparente aos
recursos dos Governos Municipal, Estadual e Federal para Combate à COVID 19 no município
de Mauá para compra de EPIs, máscaras, produtos de higiene, equipamentos, medicamentos,
construção de estruturas hospitalares e testagem da população para monitorar, acolher,
cuidar com dignidade da população e salvar pessoas acometidas por esse vírus.
- Programa “UBS Amiga”: Dar condições adequadas para que os médicos possam fazer suturas
de ferimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem que o paciente precise ser
transferido ao Hospital Dr. Radamés Nardini.
- Programa “Olho no Estoque”: Fazer gerenciamento de estoque para não faltar insumos na
rede municipal de saúde, com rígida auditoria.

- Ampliação do Programa Saúde da Família, para melhor atendimento médico domiciliar e
atendimento humanizado;
- Programa “Telemedicina Mauá”: além das consultas tradicionais na rede municipal de saúde,
haverá também consultas via telemedicina (tele consultas), visando agilizar o atendimento e
diminuir o tempo de espera por consultas com especialistas;
- Programa “Prevenir é cuidar”: Investir também em medicina preventiva, com diagnóstico
precoce de doenças, educação em saúde e incentivo à hábitos saudáveis;
- Programa “Saúde Contínua”: Fazer monitoramento constante das doenças crônicas;
- Programa “Saúde Humanizada”: Aumentar o acolhimento nas UBSs da cidade e realizar
atendimento humanizado;
- Programa “Mais Saúde”: Estudar a possibilidade de realização de mais Concursos Públicos
para contratação de profissionais da saúde na rede municipal de saúde, como médicos
oftalmologistas, otorrinolaringologistas, psiquiatras etc.
- Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas na cidade;
- Programa “Qualificar e Investir”: Investir em consultoria de projetos e treinamento de
equipe de servidores públicos para elaboração de projetos e obtenção de programas e verbas
estaduais e federais para a área da Saúde na cidade de Mauá;

- Programa de Modernização da Saúde: Informatização total e integrada nas UBSs e rede
municipal de saúde como um todo;
- Estudar a viabilidade de estadualização do Hospital Dr. Radamés Nardini;
- Ampliação, reforma e modernização do Hospital Dr. Radamés Nardini para melhorar
atendimento à população;
- Fazer uma UTI infantil no hospital Dr. Radamés Nardini;
- Reforma e modernização das UBSs, Hospital Dr. Radamés Nardini e UPAS e manutenção
adequada dos equipamentos médicos;
- Programa “Educárie”: Orientação, Prevenção de cáries e Atendimento Odontológico nas
Escolas (integração saúde e educação);
- Investir em Mutirões da Saúde nos bairros, para atendimento à população de forma ampla;
- Programa “Saúde Escolar”: consiste na orientação aos pais, alunos e profissionais da
educação feita por profissionais da UBS mais próxima da escola municipal pertencente ao
programa;
- Colocar para funcionar com excelência o hospital Dr. Radamés Nardini, as UPAs e UBSs, com
equipes completas de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, assim como
remédios, materiais e equipamentos;
- Reabrir Maternidade e UTI Neonatal da Santa Casa para partos de baixo risco, através de
convênio com a prefeitura;
- Ampliar o atendimento de 6 UBSs até 21h (3 períodos: 8 as 12h/13h as 17h/17h as 21h) com
Atendimento odontológico e médico-ambulatorial.
- Ampliar, reformar, modernizar o Centro de Referência da Saúde da Mulher, para melhorar o
atendimento ao público feminino, com especial atenção à prevenção e combate ao câncer de
mama e colo de útero;
- Fazer estudos de viabilidade de um hospital materno-infantil para atendimento às crianças,
com UTI pediátrica e também atendimento às gestantes através do pré-natal e parto
humanizado, com maternidade moderna e UTI neonatal;
- Programa “Remédio caseiro”: entrega de medicamentos em casa para portadores de
doenças crônicas, garantindo o acesso mais efetivo aos remédios de uso contínuo;
- Construir um Centro de Hemodiálise em Mauá em parceria com o Governo do Estado e
Governo Federal;
- Fazer uma Central Única de Agendamento para especialidades médicas, para tornar mais
organizado e dinâmico o atendimento médico à população, com sistema integrado entre UBSs,
UPAS, Hospital Dr. Radamés Nardini, Centro de especialidades Médicas Ambulatoriais - CEMA
e etc;

- Programa “Doe Sangue, Doe Vida Mauá”: Implantar a o Banco de Sangue em Mauá e
promover campanhas municipais de conscientização sobre a doação de sangue;
- Construir um Centro de Diagnósticos Municipal além do existente no Hospital Dr. Radamés
Nardini, para desafogar a demanda de realização de exames laboratoriais e de imagem,
visando agilizar a coleta e os resultados dos exames;
- Construir o Centro de Referência Cardiológico em Mauá para cuidados e cirurgias referente
ao coração;
- Programa “Dose de Amor”: Promover tratamento aos dependentes de drogas e apoio aos
familiares em parceria com entidades sociais, religiosas (Igrejas) e clínicas de recuperação;
- Criação do banco de leite municipal e coleta de leite materno em casa para atendimento aos
bebês recém-nascidos que necessitam deste importante alimento;
- Programa “Profissional de valor”: Promover valorização dos profissionais da Saúde através
de educação permanente e revisão da questão salarial;
- Possibilitar o trabalho de Equipes multiprofissionais nas UBSs (Psicólogo, Fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social e 1 psiquiatra para cada território (em
Mauá são 5 territórios);
- Fazer estudos para possibilitar a inserção de DIU na própria Unidade Básica de Saúde (UBS);

EDUCAÇÃO E CULTURA

- Programa “Transformando Vidas”: Investir em cursos/oficinas de capacitação e qualificação
nas escolas municipais, com aulas de teatro, dança, instrumentos musicais, esportes, artes
marciais, judô, futsal, sinais – LIBRAS, idiomas estrangeiros, informática, robótica etc. no
contraturno escolar, complementando a grade curricular e tirando muitas crianças das ruas;
- Programa “Escola no bairro”: Fazer convênio com entidades sociais, associações, escolas de
idiomas, academias, igrejas, ONGs, OSCIPs e etc para levar aulas de artes, música, dança,
artesanato, informática, idiomas estrangeiros, práticas esportivas, artes marciais e etc para
todos os bairros da cidade de Mauá;
- Reivindicar a construção de mais uma escola do SESI em Mauá;
- Programa “Creche para todos”, que vai acabar com o déficit por vagas existente no
município, através da ampliação de prédios públicos, construção de novas creches e escolas de
educação infantil e convênio da Prefeitura com creches particulares, atendendo, assim, toda a
demanda;
- Programa “Ensinar é Fundamental”, que visa melhorar a aprendizagem dos alunos do ensino
fundamental matriculados na Rede Municipal de Ensino através de valorização dos
profissionais da educação, promoção de atividades extracurriculares, ensino de forma criativa,
realização de simulados e acompanhamento dentro e fora da sala de aula;
- Programa “Ao aluno com amor”: Entregar uniforme e material escolar gratuitos e de
qualidade para todos os alunos da rede municipal de ensino no início do ano letivo;
- Programa “Estou chegando!”: que consiste em oferecer transporte escolar gratuito para
alunos da rede municipal e conveniada, com atenção especial aos alunos com deficiência;
- Programa “Mestre de Valor”: Valorizar os profissionais da educação na rede municipal de
ensino através de formação continuada, cursos de capacitação, bolsas de estudo, parceria com
Universidades e valorização salarial;
- Programa “Merenda é coisa séria!”: Oferecer aos alunos das escolas municipais merenda de
qualidade e balanceada, com acompanhamento nutricional com seriedade na aplicação dos
recursos públicos, especialmente nessa área;
- Inserir outras atividades na grade curricular das escolas municipais, como Sinais - LIBRAS,
Xadrez, Música, História de Mauá, meio ambiente e proteção animal, dentre outros;
- Programa “De portas abertas”: abrir as escolas municipais aos finais de semana com a oferta
de oficinas de aprendizagem, esportes e atividades de lazer para a comunidade, com cursos de
pintura, bordado, crochê, tricô, costura, artes cênicas, música, dança, informática e etc.
- Programa “Vida e Inclusão”: aplicar tecnologia assistiva para os alunos da inclusão,
ampliando habilidades funcionais de pessoas com deficiência;
- Programa “Robótica Mauá”: dar acesso à tecnologia através das aulas de robótica para
alunos da Rede Municipal de Ensino, incentivando, assim, o aprendizado da matemática,
raciocínio logico e o desenvolvimento do lado intelectual e cognitivo;

- Programa “Adote uma escola”: estabelecer Parcerias Públicas Privadas para que empresas
da cidade possam “adotar” uma escola da Rede Municipal de ensino e promover melhorias
estruturais nela.
- Reivindicar a instalação de cursos da Universidade Federal em Mauá;
- Reivindicar SESC para Mauá;
- Criar Polos de ensino de Música nos bairros;
- Implantar o Centro Municipal de Equoterapia em Mauá, para propiciar de
fato, a inclusão de pessoas deficientes, promovendo o desenvolvimento cognitivo, psicológico
e emocional delas;
- Programa “Estante móvel”: visa incentivar a leitura em todos os bairros da cidade através de
uma biblioteca itinerante com livros da cultura brasileira, histórias infantis etc, com
profissionais capacitados e interpretação de textos através da escrita, teatro e artes cênicas;
- Programa “Escrevendo a história” – fortalecimento do EJA (Educação de Jovens e Adultos),
com salas adaptadas para adultos, criando oportunidades de capacitação profissional
conforme especificações do Plano Nacional de Educação.
- Programa “Reforma Especial”: Adaptação dos prédios escolares para atendimento aos
alunos com deficiência;
- Programa “Museu em cada Escola”: consiste em implantar em cada escola municipal um
museu digital com a história da cidade, do bairro e de seus moradores contadas pelos próprios
alunos visando resgatar a memória da cidade a partir da experiência de vida dos moradores da
comunidade a qual a escola pertence.
- Programa “Faculdade para todos”: Trazer cursos superiores para Mauá tendo como principal
público-alvo os alunos de baixa-renda;
- Acabar com a superlotação em salas de aula;
- Criação da Orquestra Municipal de Mauá, valorizando os talentos locais e os profissionais da
área musical da cidade;
- Criação da Escola Municipal de Música e Artes, com aulas de instrumentos musicais, dança,
música, canto, teatro etc.
- Constituir a Banda Marcial do município de Mauá, conforme legislação municipal.
- Projeto “Mais Idade, Mais Amor”: levar para as pessoas da melhor idade em todos os bairros
da cidade atividades musicais, teatrais, culturais, esportivas e de lazer, além de cursos de
informática e profissionalizantes;
-Resgatar a identidade nordestina da festa junina municipal, com atrações para toda família,
além de apresentação de danças e venda de artesanato e comidas típicas no local;
- Promover projetos de Música e Dança nas escolas municipais;

- Retomar o projeto das “Casas da Juventude” nos bairros, onde possam ser desenvolvidas
junto aos jovens atividades musicais, culturais, artísticas e cursos profissionalizantes;
- Programa “De cara nova”: revitalizar a Avenida Portugal, a feira de artesanato do centro de
Mauá e outros pontos estratégicos da cidade e criar uma agenda de apresentações musicais,
teatro, recreação infantil e festival gastronômico nestes e em outros locais da cidade;
- Implantar em Mauá o “Projeto Guri”, possibilitando a aprendizado de forma gratuita de
instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical para crianças e adolescentes.
- Promover e incentivar os Festivais de Música, Teatro, Literatura e outros;
- Dar oportunidade às crianças e adolescentes da cidade de conhecerem o hino municipal de
Mauá nas escolas públicas municipais;
-Programa “Cultura Urbana”: valorização da cultura urbana promovida por artistas de rua e
grafiteiros;
- Programa “Estou conectado!”: que visa melhorar a qualidade da internet nas escolas
públicas municipais para auxílio aos alunos e professores, principalmente em época de
pandemia onde o modelo de videoaulas pela internet tem sido amplamente utilizado;
- Programa “Internet Solidária”: Instalar internet (Wi Fi) em praças de nossa cidade e outros
locais de fácil acesso nas comunidades, visando auxiliar principalmente os estudantes em aulas
on-line em momentos de pandemia;
- Programa de Recuperação de Aprendizagem para profissionais da educação e alunos devido
a pandemia, visando ajustes no calendário escolar, adequação curricular, escolha das
competências e habilidades que serão priorizadas e tratar com urgência a estruturação de
propostas que comtemplem o ensino híbrido na perspectiva da articulação de atividades
presenciais e não presenciais;
- Manter e/ou ampliar os projetos educacionais e culturais que estejam funcionando bem na
cidade, assim como equipamentos públicos já existentes;
- Trazer exposições itinerantes para o museu Barão de Mauá e Teatro Municipal de Mauá,
valorizando artistas locais e despertando o interesse e acesso à arte de forma geral;
- Programa “Jovem Empreendedor” - Promover noções básicas de Empreendedorismo nas
escolas municipais para alunos e comunidade local;
- Programa “Horta nas escolas”: fazer hortas nas escolas municipais que tenham espaço
suficiente, com aulas de plantio destinadas aos alunos e contato com a natureza,
possibilitando o aprendizado sobre alimentação saudável.

ESPORTE E LAZER
- Promover parceria com o SESI, para estimular a prática esportiva gratuitamente e preparar
nossos jovens para o futuro;

-Programa Bolsa Atleta Mauá: Incentivo aos atletas e paratletas da cidade que representam o
município em jogos oficiais, regionais, ligas, jogos abertos e federações;
- Programa “Movimento é Saúde”: ampliar a oferta de atividades físicas (ginástica, pilates,
ioga, práticas orientais, caminhadas, atividades esportivas) em todas as regiões da cidade;
- Programa “Olimpíadas Mauá”: Promover Olimpíadas e Paraolimpíadas Municipais, além de
Jogos Interescolares;
- Promover torneios de Dominó, Dama e Xadrez separados por faixa etária;
- Retomar Jogos Estudantis de Mauá (JEM);
- Programa “Piscina e Ação”: Abertura das piscinas municipais aos finais de semana, com
aquecimento e cobertura para aulas de natação, hidroginástica e etc durante todo o ano;
-Programa “Mauá tem lazer”: Recuperar espaços de lazer, como Gruta Santa Luzia e Parque
Ecológico do Guapituba, com segurança, infra-estrutura e atividades esportivas para todas as
idades;
- Programa “Lazer e Comunidade” para promover recreação e atividades de lazer em todos os
bairros da cidade, utilizando espaços públicos, igrejas e entidades sociais;
- Realizar amplo programa de reforma e revitalização de campos de futebol, ginásios
poliesportivos (como o Celso Daniel, por exemplo) e demais áreas esportivas;
-Programa “Pratas da Casa”: Garantir convênios de Cooperação Técnica para Desenvolvimento
do Esporte de Rendimento;
-Implantar academias ao ar livre com monitores especializados;
- Programa “Férias Solidárias”: Realizar amplo programa de lazer nas escolas durante as férias
escolares;
- Incluir no calendário municipal de eventos atividades que promovam esporte e lazer
permanentemente, durante o ano todo, em todas as regiões da cidade;
- Programa “Clube Amigo”: Estabelecer parceria com clubes e associações esportivas da
cidade para utilizar seus espaços em períodos ociosos para treinamento das equipes de
competição, prática esportiva e aulas de natação e hidroginástica;
-Programa “Esportes Radicais Mauá”: incentivo à prática de esportes radicais e urbanos, com
aulas e instrutores, e promoção de campeonatos de Skate no Parque da Juventude;
-Programa “Capoeira para todos”: Implementar políticas públicas de combate à miséria, ao
racismo e à desigualdade social, tendo a capoeira como ferramenta de transformação;

- Revitalização de praças, ginásios, quadras, parques e espaços públicos existentes na cidade
para atividades físicas e lazer, onde podem ser realizados eventos culturais e esportivos para
crianças, jovens, adultos e idosos;
- Revitalização da ciclovia da Av. Papa Joao XXIII (e construção de outras em outros bairros da
cidade) e criação de pista paralela para caminhada com pontos de paradas contendo
equipamentos públicos de apoio aos ciclistas e transeuntes;

INCLUSÃO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA

- Ampliar o atendimento no transporte de Pessoas com deficiência e de seus cuidadores, de
sua residência à hospitais e locais de tratamento e vice-versa;
- Programa de “Ação Solidária Local”: Ampliação e aprimoramento do atendimento à
população de baixa renda e em vulnerabilidade social através da parceria com Igrejas, Ongs,
entidades sociais e OSCIPs em todos os bairros da cidade;
- Programa “Emprego Especial”: Oferecer cursos de qualificação e de requalificação
profissional para pessoas com deficiência de acordo com a demanda local, para inserção mais
rápida delas no mercado de trabalho.
-Ampliação da distribuição de alimentos para famílias de baixa renda, devidamente
cadastradas;
-Trazer para Mauá um local chamado “Creche do Idoso” para cuidados específicos aos idosos
enfermos e debilitados sem famílias ou cujas famílias de baixa renda trabalhem fora e não
tenham condições para contratar cuidadores, em parceria com o Governo do Estado, através
de atendimento de uma equipe de profissionais da saúde;
- Ampliar parceria com asilos da cidade para atendimento aos idosos de baixa-renda em
situação de vulnerabilidade social;
- Programa “Recomeço”: que garante tratamento e acompanhamento multiprofissional ao
dependente químico e aos seus familiares, no enfrentamento ao crack e outras drogas, em
parceria com o Governo do Estado e Governo Federal;
- Seguir diretrizes do Programa “Prefeito Amigo da Criança”, da ABRINQ.
- Reativar as “Cozinhas Comunitárias” nos bairros, em parceria com Igrejas e Associações
Amigos de Bairro, para alimentação de qualidade às famílias de baixa-renda;
- Criação de um Centro de Acolhimento e Tratamento aos moradores de rua, com
alimentação e cuidados específicos;

MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

- Programa “Reciclando Mauá”: Iniciar o programa de coleta seletiva gradativo em toda a
cidade de Mauá, visando expandir a reciclagem de materiais reutilizáveis. Esse programa
também compreende campanhas de conscientização nas escolas e nos equipamentos públicos
em cada bairro;
- Usina de Reciclagem Municipal
- Aumentar vagas para catadores de materiais recicláveis e investimento em infraestrutura,
equipamentos e plano de coleta seletiva na cidade;
- Programa de “Despoluição e cuidado da Nascente do Rio Tamanduateí”, que nasce na Gruta
Santa Luzia;
- Instalar mais EcoPontos na cidade, para facilitar o descarte de lixo reciclável em todos os
bairros;
- Fomentar Cooperativas de Reciclagem, prestando consultoria e oferecendo requalificação
profissional aos catadores;
-Programa Municipal de “Educação Ambiental”: Promover educação ambiental nas escolas
municipais, em espaços públicos e entidades do terceiro setor em todos os bairros, através de
campanhas de conscientização.
-Promover o reflorestamento de áreas degradadas, arborização urbana e revitalização de
praças;
-Programa “Semente de Vida”: A prefeitura irá plantar sementes ou mudas de árvore nativa
para cada novo bebê que nascer no município.

-Criação da Coordenadoria do Bem Estar Animal, com trabalho integrado ao do Centro de
Controle de Zoonose, inclusive com realização de castrações;
- Realização de feiras de adoção de cães e gatos;
- Manutenção e aprimoramento do atendimento gratuito aos animais na UPA Animal;
-Manter o “Castramóvel”, veículo com centro cirúrgico para castração gratuita de cães e gatos,
funcionando adequadamente, com instrumentos, insumos, profissionais especializados,
equipamentos e veículo de tração, para atendimento em todos os bairros da cidade,
principalmente onde houver maior número de cães e gatos errantes e abandonados;
- Programa “Saúde Animal para Todos”: convênio da prefeitura com clínicas veterinárias
particulares da cidade para reduzir os custos de atendimentos aos animais de famílias de baixa
renda;

- Reestruturação do Centro de Controle de Zoonoses, com reforma do espaço, equipamentos
e carro para atendimento das demandas de animais atropelados e outros;
- Disponibilizar vacinas anti-rábica e V-10 para animais alojados no Centro de Controle de
Zoonoses e também campanhas de vacinação para animais de rua e pertencentes à famílias de
baixa-renda;
- Aprimoramento do atendimento ao socorrer e resgatar animais em situação de risco,
inclusive com plantão aos finais de semana e feriados, com veterinário ou estagiário de
veterinária disponíveis para acompanhamento e tratamento dos animais.
- Aprimoramento dos trabalhos de fiscalização de maus tratos animal, com veículo a disposição
do fiscal; criação de locais adequados para recolhimento de animais vítimas de maus tratos;
cobrança do infrator as despesas de hospedagem e assistência veterinária do animal e
aplicação de penalidades e multas, conforme lei municipal nº 5304.
- Promover palestras sobre Proteção Animal e Preservação do Meio-ambiente nas escolas
municipais.
- Criação do RGA (Registro Geral Animal), visando coibir abusos e abandono de animais.
- Estudar a viabilidade da construção do Hospital Público Veterinário na cidade de Mauá.

JUVENTUDE

- Ampliação da atuação da Coordenadoria da Juventude na cidade;
- Criação do Estágio Remunerado na prefeitura municipal;
-Ampliação do Programa de Passe Escolar Gratuito;
- Ampliar o número de cursos técnicos e profissionalizantes (em parceria com a ETEC - escola
técnica estadual, FATEC, SENAI e etc) para dar ao jovem oportunidades reais de emprego na
cidade de Mauá;
- Dar incentivo fiscal às empresas/comércios que contratarem jovens da cidade de Mauá;
- Programa “Jovem Empreendedor” - Promover noções básicas de Empreendedorismo nas
escolas municipais para alunos e comunidade local;
- Retomar o projeto das “Casas da Juventude” nos bairros, onde possam ser desenvolvidas
junto aos jovens atividades musicais, culturais, artísticas e cursos profissionalizantes;

TRANSPORTE E MOBILIDADE
- Construção de novas vias e readequação do sistema viário para desafogar o trânsito no
município;
- Conceder atenção especial à Av. Castelo Branco, no Jd. Zaira, para que seja possível desafogar
o trânsito, ajudar os moradores e comerciantes locais deste imenso bairro através de bolsões
de estacionamento e obras para maior fluidez de veículos nesta via;
- Conceder passagens de ônibus mais baratas aos domingos e feriados;
- Programa “Meu tempo é precioso”: que visa diminuir o tempo de espera nos pontos de
ônibus, que hoje chega em muitos bairros da cidade a ultrapassar 1 hora, sendo necessária a
cobrança da empresa prestadora do serviço por um melhor atendimento ao cidadão, com
ampliação do número de veículos e linhas de ônibus e do gerenciamento dos itinerários dos
ônibus, ponto a ponto;
- Instalação de bancos e coberturas em todos os pontos de ônibus da cidade;
- Reforma do Terminal Central de Ônibus, com cobertura digna, segurança, assentos
adequados e enfermaria no local, além de limpeza e organização;
- Ampliar o Programa Café Comunitário, para que o trabalhador e a trabalhadora possam
tomar um café da manhã digno gratuitamente na rodoviária central;
- Criar sistema de integração (Trem – Ônibus);
- Remodelar os terminais de integração existentes nos bairros;
- Construção de um novo sistema viário que desafogue o trânsito na Av. Barão de Mauá, Av.
Castelo Branco e Av. Itapark, entre outras;
- Propor soluções no Sistema Viário para mitigar os problemas atualmente existentes,
principalmente nos seguintes corredores: Avenida Barão de Mauá x Avenida Presidente
Castelo Branco; Prolongamento da Av. Washington Luiz até a Praça Marisa Mota Guedes;
Interligação da Rua Aulivieri Bozzato com a Avenida Para João XXIII e Avenida do Manacá;
Duplicação do acesso do Jardim Paranavaí e Vila Nova Mauá ao Rodoanel Mario Covas;
Implantar acesso à Avenida Antônia Rosa Fioravanti, no prolongamento da rua Prefeito Ênio
Brancalion (Rua da Paineira);

SEGURANÇA PÚBLICA
- Programa “Segurança bairro a bairro”, que garante a presença dos guardas municipais e
policiais militares no cotidiano de todos os bairros.
- Valorização da Guarda Civil Municipal, visando valorizar os servidores e melhorar o
atendimento à população. Além disso, investiremos em novos equipamentos, viaturas e
motos;
- Investir em iluminação pública, nos logradouros e nas vias públicas de forma geral;
-Implantar bases fixas da Polícia Militar nas entradas e saídas do Rodoanel e nos bairros mais
vulneráveis também;
- Implantar também bases móveis da Guarda Civil Municipal nas microrregiões com maior
demanda por policiamento.
-Solicitar ao Governo do Estado a Instalação da Delegacia Seccional de Polícia Civil e do
Instituto Médico Legal (IML) em Mauá;
- Trazer para Mauá o SVO (Serviço de Verificação de Óbito);
-Implantar a Operação Delegada, programa do Governo do Estado que oficializa e remunera o
trabalho dos policiais e guardas municipais nos dias de folga;
-Voltar a Ronda Escolar, para dar mais segurança aos pais, professores, alunos e comunidade
nos arredores da escola;
-Monitoramento através de câmeras em pontos estratégicos;
-Expandir palestras/cursos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência) da Polícia Militar, nas escolas de Mauá.
- Promover estudo de viabilidade para conceder aos GCMs e policiais militares um abono
salarial;
- Promover monitoramento através de câmeras nos pontos com maior índice de criminalidade
na cidade;

INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO.

- Construção de novas Unidades Habitacionais, Regularização Fundiária e Melhorias
Habitacionais através de Parceria Pública Privada (PPP) e também com os Governos Estadual
(CDHU) e Federal (Minha Casa, Minha Vida);

- Regularização Fundiária (reforçar parceria com o Programa Estadual de Regularização
Fundiária - Cidade Legal);
- Parceria com o Governo Federal para implantar na cidade o programa “Moradia Digna”, que
reforma unidades habitacionais de famílias de baixa renda e dá apoio à urbanização de
assentamentos precários;
- Programa “Reforma Solidária”: Melhorias Habitacionais em residências com maior
vulnerabilidade (pequenas reformas);

-Implementação de sistemas digitais/online para recebimento de projetos arquitetônicos para
aprovação digital na prefeitura e emissão de alvará digital para demolição e construção; para
adentrar a era digital que estamos vivendo hoje, é essencial que todos os setores se adequem,
sendo menos oneroso, menos burocrático.
-O Termo de compensação urbanística (TCU) será instituído apenas para prédios com mais de
12 apartamentos;
-Nova tabela com, no máximo, 5% do valor da obra e terreno;
-O pagamento do TCU poderá ser parcelado até a data de emissão do Habite-se;
-Não será cobrado o TCU de comércio e indústria da cidade;
-Não haverá doação de 20% dos imóveis nos desdobros de glebas com mais de 50.000 m2
- Programa “Água na torneira”: Consiste em cobrar da SABESP:
- O investimento de R$ 219 milhões para ampliação da rede de água e reservatórios, além de
obras para reduzir as perdas e regularizar comunidades com novas ligações de água;
- As obras previstas no contrato entre a SABESP e a cidade de Mauá, que são: três
reservatórios de água tratada (um na região do Anchieta, o segundo no Jardim Itapark e outro
no Parque das Américas, elevando a capacidade de reservação em 10 milhões de litros), uma
estação elevatória para bombeamento de água na região do Jd. Zaíra, obras para a melhoria
do abastecimento nos bairros Jardim Sônia Maria, Jardim Sílvia Maria, Vila Nova Mauá e
região.
- A ampliação das redes de distribuição e novas ligações de água em comunidades onde a
conexão é irregular;
- A substituição de redes e ramais antigos;
- Programa “Minha cidade com Dignidade”: visa pavimentar ou colocar bloquetes em todas
as ruas de terra que não tenham implicações ambientais na cidade;

- A Prefeitura cobrará da Concessionária 100% da coleta e tratamento do esgoto de Mauá;
- Programa “Minha Casa Mauá”: através do qual a prefeitura irá conceder Título de Posse em nome das mulheres - para moradores de áreas já ocupadas há mais de 5 anos e
cadastramento individual de área;
-Programa “De olho na chuva”: Limpeza de córregos, rios e bocas de lobo para evitar
enchentes (Córrego Taboão, Córrego Itrapoã, Córrego Corumbé, Córrego Capitão João e Rio
Tamanduateí)
- Cobrar o Governo do Estado para fazer adequadamente a limpeza e manutenção dos
piscinões, prevenindo enchentes na época de chuvas;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO

- Construção de um Centro de Convenções Municipal que pode ser usado para feira de
negócios e cursos profissionalizantes voltados para o comercio e indústria local, mas também,
aos fins de semana e período noturno, para eventos ecumênicos (Igrejas);
- Criar a “Sala do Empreendedor” para desburocratizar os trâmites para abrir e manter um
negócio em Mauá, com assessoria e consultoria especializada para gestão de negócios;
- Promover parceria com o SEBRAE SP, Banco do Povo e Governo do Estado para disponibilizar
ao empreendedor/comerciante acesso ao crédito, abertura de empresa, MEI – Micro
Empreendedor individual, alterações cadastrais, baixa e encaminhamento do MEI para órgãos
específicos, orientação sobre Alvarás, Vigilância Sanitária, cursos na área de negócios,
empreendedorismo, etc.
- Isenção da cobrança anual da taxa de propaganda do comercio de Mauá, para que ao invés
de ser paga todo ano, seja apenas uma vez, no início da atividade comercial;
- Punir severamente nos rigores da lei, com exoneração e demais medidas judiciais cabíveis
qualquer funcionário público municipal que tentar extorquir comerciante, empreendedor,
industrial, cidadão(ã) de Mauá em tramitações da prefeitura de Mauá, combatendo, assim, a
corrupção em todas as áreas da administração pública;
- Programa “Empreenda Mauá”: Atrair novos empreendimentos à Mauá através de Programa
de Incentivo Fiscal, favorecendo empresas que contratem mão de obra de moradores da
cidade;
- Programa “Emprega Mauá”: Incentivar contratação de moradores de Mauá no comércio e
indústria da cidade, além de preocupação especial com as pessoas com deficiência;
-Programa “Você é especial”: Investir em cursos de qualificação e requalificação profissional
para pessoas com deficiência, fazendo o elo entre o poder público e iniciativa privada, para
encaminhamento delas ao mercado de trabalho, visando valorização profissional e respeito ao
ser humano;
- Investir em cursos de qualificação e requalificação profissional em todos os bairros da cidade
para aumentar a geração de emprego e renda;
- Trazer uma unidade do SEBRAE SP para Mauá;

DIREITOS DA MULHER

- Fazer da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres um importante espaço
de defesa e obtenção de benefícios para todas as mulheres mauaenses, principalmente as
mais vulneráveis.
- Criar uma casa abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica;
- Implantar Programa “Mãe Mauaense”, que visa atendimento digno à mulher durante todo o
ciclo da gravidez, desde as consultas de pré-natal, parto, puerpério, até o segundo ano de vida
do bebê, com entrega do 1° enxoval pela prefeitura;
- Reivindicar junto ao Governo do Estado a instalação do IML em Mauá (retomar o pleito), para
que, além de outros serviços disponibilizados, a mulher vítima de agressão consiga fazer o
exame de corpo de delito em Mauá;
-Investir em Cursos de Qualificação Profissional para o público feminino, ajudando na entrada
e permanência das mulheres no mercado de trabalho, incentivando a formação de
cooperativas de trabalho e entidades do terceiro setor com enfoque em geração de emprego e
renda.
- Lutar junto ao Governo do Estado, para a implantação da Delegacia 24h na cidade de Mauá,
aberta aos fins de semana também;
- Programa de acolhimento à mulher: implantação de espaço integrado e humanizado, de
atendimento psicossocial, jurídico e de saúde, às mulheres em situação de violência;
- Programa “Respeite a gestante”: conscientização visando combate à violência obstétrica
(lamentável desrespeito à mulher durante o trabalho de parto e pós-parto);
-Programa “Creche para todos”, que vai acabar com o déficit por vagas em creches existente
no município, através da ampliação de prédios públicos, construção de novas creches e escolas
de educação infantil e convênio da Prefeitura com creches particulares, atendendo, assim,
toda a demanda;
- Programa “Minha Casa Mauá”: através do qual a prefeitura irá conceder Título de Posse em nome das mulheres - para moradores de áreas já ocupadas há mais de 5 anos e
cadastramento individual de área;

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.

- Reduzir o número de Secretarias Municipais, mantendo a qualidade de atendimento aos
cidadãos, através de uma gestão municipal eficiente, sem cabide de emprego, que respeite a
cidade através do trabalho de servidores públicos municipais que atrelem o conhecimento
técnico ao político;
-Promover ampla reforma administrativa para reduzir cargos comissionados e número de
Secretarias;
- Informatizar o serviço público visando melhor atendimento ao cidadão e otimização de
processos internos da prefeitura;
-Desburocratizar o atendimento aos munícipes;
- Programa “Sem Burocracia”: possibilitar ao cidadão acesso à informações e aos serviços da
prefeitura via internet /APP com rapidez e agilidade;
- Programa “Prazer em Servir”: que consiste na valorização e requalificação profissional do
servidor público e aprimoramento do Estatuto do funcionalismo público;
- Plano de saúde mais abrangente ao servidor público, com várias opções de categorias;
- Promover uma gestão municipal participativa, através debates junto à população e entidades
representativas da sociedade;
- Programa “Prefeita por perto”: Descentralização do atendimento à população nos bairros,
inclusive com visitas presenciais periódicas e atendimento à população por parte da prefeita e
secretários;
- Buscar recursos do BNDES PMAT, para apoiar projetos de melhoria da eficiência, qualidade e
transparência da gestão pública municipal.
- Fazer auditorias em todas as secretarias para se ter uma verdadeira noção do real estado da
administração publica municipal como um todo, para traçar ações e planejamento estratégico
de trabalho em prol da cidade;

***

