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Educação
• Ampliar o acesso à escola para os alunos de Mogi das Cruzes;
• Continuar com o Programa de Expansão de Creches com a
construção de novas unidades e/ou ampliação das unidades já
existentes, para atendimento da demanda;
• Ampliar o Programa Escola de Tempo Integral;
• Construir novas escolas de Ensino Fundamental em bairros em
crescente demanda escolar;
• Construir novos Cempres – Centros Municipais de Programas
Educacionais;
• Dar continuidade à ampliação e reforma das escolas municipais,
inclusive com a construção de novas salas de aula, quando
necessário;
• Fortalecer o programa de abertura das escolas municipais aos finais
de semana e feriados;
• Promover e valorizar a qualificação e a formação continuada dos
professores para uma ação pedagógica eficiente;
• Ampliar a faixa de atendimento do Material Didático de Apoio,
elaborado pelos profissionais da rede municipal de ensino, para o
desenvolvimento dos alunos da rede municipal;
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• Ampliar o processo de aprendizagem de novos idiomas na rede
municipal;
• Ampliar o número de quadras esportivas nas escolas municipais;
• Cobrir mais quadras esportivas nas escolas municipais;
• Continuar a garantir o transporte escolar para os alunos da rede
municipal nas áreas rurais;
• Garantir a oferta de Educação Inclusiva para todos os alunos
público-alvo da Educação Especial, articulando as ações pedagógicas
entre o ensino regular e o Atendimento Educacional Especializado;
• Realizar obras de acessibilidade nas escolas para garantir a inclusão
das crianças com deficiência nas escolas municipais;
• Dar continuidade à melhoria da merenda escolar, inclusive, com
a aquisição de gêneros alimentícios para dietas especiais para os
alunos da rede municipal de ensino;
• Dar continuidade ao processo de municipalização do Ciclo I do
Ensino Fundamental;
• Dar continuidade ao desenvolvimento de novos Softwares
Educacionais (jogos educativos);
• Adquirir equipamentos de tecnologia educacional, como tablets,
chromebooks e notebook;
• Promover e valorizar a qualificação e a formação continuada dos
profissionais da educação para uma ação pedagógica eficiente;
• Fortalecer as ações da Escola de Empreendedorismo e Inovação;
• Dar continuidade às ações para ampliar o nível de escolaridade da
população, incluindo programas de qualificação para o trabalho e a
geração de renda; e
• Ampliar a oferta dos cursos descentralizados de qualificação e
requalificação profissional.
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Saúde
• Ampliar o acesso da população as consultas médicas nos postos de
saúde, em tempo
adequado ao atendimento das necessidades de saúde;
• Reformar e ampliar os postos de saúde (Unidades Básicas de Saúde
- UBS);
• Implantar novas unidades do Programa Saúde da Família,
principalmente nos bairros mais distantes;
• Ampliar o atendimento de especialidades na rede municipal, De
acordo com o perfil epidemiológico (morbidade, mortalidade e
outros) ampliar o atendimento de exames e consultas especializadas
na rede municipal especialmente voltada a saúde integral da Mulher,
do Homem e da Criança;
• Dar continuidade às políticas de valorização dos profissionais de
saúde;
• Fortalecer o programa de atendimento humanizado na área da
saúde;
• Implantar a rede de atenção à saúde bucal, ampliando o acesso da
população às ações preventivas e de atendimento odontológico;
• Ampliar a atenção à saúde integral da pessoa com deficiência;
• Dar continuidade ao programa de saúde mental;
• Fortalecer e ampliar o atendimento aos dependentes de Álcool e
Drogas;
• Fortalecer os programas de atendimentos como o Programa
Municipal de DST/AIDS e o Programa de Controle de Tuberculose;
• Melhorar o programa de saúde integral da mulher;
• Ampliar e fortalecer o Programa Mãe Mogiana;
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• Fortalecer o Programa de Aleitamento Materno;
• Concluir a execução das obras da maternidade municipal em Braz
Cubas;
• Dar continuidade e ampliar o Programa Saúde em Casa;
• Dar prioridade aos programas e ações voltados para a redução dos
índices de mortalidade infantil e materna;
• Ampliar o processo de informatização das unidades de saúde do
município e o número de mogianos que possuem o cartão SIS –
Sistema Integrado de Saúde;
• Ampliar o Programa de Planejamento Familiar;
• Dar continuidade às ações nos setores de vigilância sanitária,
epidemiológica e zoonoses;
• Dar continuidade às políticas de bem-estar animal;
• Qualificar a gestão das unidades básicas, aumentando a eficiência
dos serviços prestados aos cidadãos;
• Aumentar a captação de recursos financeiros através da
implantação e fortalecimento das equipes de atenção básica
e ampliação das equipes de saúde da família, buscando a
sustentabilidade da Rede Municipal de Saúde;
• Implantar o oferecimento de prótese dentária na rede de atenção
básica do município;
• Garantir a participação Social e implementar o controle (ações de
capacitação e de fomento ao Conselho Municipal de Saúde);
• Garantir a participação Social e implementar o controle (ações de
capacitação e de fomento ao Conselho Municipal de Saúde);
• Fortalecer a fiscalização dos Contratos com o Terceiro Setor
(Implementar a informatização de Contratos e ajustes firmados com
OSs e com as OSCs e, melhorar e fortalecer a estrutura administrativa
na Secretaria Municipal de Saúde);

Gestão Marcus Melo e Sadao Sakai (2021-2024)

Plano de Governo

• Dar suporte assistencial (terapêuticos, psicossocial, etc) aos
pacientes pós COVID restabelecendo fluxos de referência e contra
referência, elaborando protocolos para abordagem de morbidades e
comorbidades decorrentes das restrições aos recursos assistenciais
nesse período de pandemia.
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Segurança
• Fortalecer continuamente a segurança pública no município;
• Implementar o Plano Municipal de Segurança Pública;
• Ampliar e fortalecer a Guarda Municipal;
• Dar continuidade ao programa contínuo de capacitação para os
guardas municipais;
• Dar continuidade ao Programa de Atividade Delegada, com o
aproveitamento de parte das horas de folga dos policiais para
atuação na segurança pública;
• Concluir a execução das obras do centro de inteligência da Guarda
Municipal no Socorro;
• Incrementar o investimento em novas tecnologias e em
ferramentas de inteligência no combate ao crime organizado;
• Ampliar o sistema de videomonitoramento com câmeras instaladas
em pontos estratégicos;
• Continuar melhorando o sistema de iluminação pública com a
substituição das lâmpadas comuns por leds, trazendo economia e
maior segurança;
• Continuar ampliando o sistema de iluminação pública nos bairros;
• Fortalecer continuamente a patrulha rural para atendimento da
zona rural do município;
• Dar continuidade ao Programa Patrulha Maria da Penha;
• Investir em políticas públicas de prevenção da violência, em
especial contra mulheres, jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social; e
• Ampliar a estrutura da Defesa Civil.
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Habitação
• Dar continuidade e ampliar o Programa de Regularização
Fundiária, incluindo a Urbanização dos bairros, em especial aqueles
relacionados a assentamentos informais;
• Dar continuidade e ampliar a política pública de fiscalização, a fim
de inibir os processos de invasão nas áreas ambientais e de risco;
• Dar continuidade ao trabalho de pós-ocupação dos
empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida;
• Disponibilizar áreas que pertencem ao patrimônio municipal para
implantação de empreendimentos habitacionais do Programa Casa
Verde Amarela ou programas de provisão desenvolvidos pelo Estado
de São Paulo;
• Estimular a produção de habitação de interesse social por meio da
iniciativa privada e das associações e cooperativas populares;
• Ampliar os projetos de habitação especial para a população idosa;
• Assegurar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e às
necessidades da população e às características locais, em especial
nos conjuntos habitacionais de interesse social;
• Ampliar o Programa de Moradia Popular Municipal (Planta Popular); e
• Implantar Programa Municipal de Assistência Técnica para auxiliar
o cidadão que recebeu a Planta Popular da Prefeitura na construção
do imóvel.

Gestão Marcus Melo e Sadao Sakai (2021-2024)

Plano de Governo

Transporte e Mobilidade Urbana
• Aumentar ainda mais a oferta de transporte público, com mais
ônibus nas ruas e em intervalos menores;
• Fiscalizar os horários e trajetos do transporte público;
• Aperfeiçoar os programas de treinamento e capacitação dos
motoristas e fiscais de ônibus;
• Aperfeiçoar e modernizar o serviço de atendimento aos usuários de
transporte coletivo;
• Implantar novos terminais de ônibus em Braz Cubas e Cézar de
Souza;
• Dar continuidade a implantação de novas coberturas nos pontos de
ônibus de toda a cidade;
• Dar continuidade a implantação de rampas de acessibilidade;
• Continuar implantando ciclovias e promovendo a Mobilidade Ativa;
• Incentivar e criar rotas alternativas para os ciclistas de Mogi das
Cruzes, utilizando principalmente as estradas vicinais e rurais da
cidade;
• Continuar desenvolvendo e incentivando os Programas de
Educação para o trânsito;
• Dar continuidade aos programas de segurança para o pedestre,
inclusive no entorno das escolas e nas faixas de segurança;
• Zelar para que os projetos de empreendimentos considerados polos
geradores de tráfego contenham medidas para reduzir os impactos
na circulação viária;
• Promover a melhoria da mobilidade urbana, por meio do
desenvolvimento de ações de transporte, trânsito e acessibilidade;
• Criar novos corredores de trânsito com o objetivo de dar maior
agilidade ao fluxo de veículos;
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• Dar continuidade à recuperação e manutenção das estradas
vicinais em parceria com o Governo do Estado;
• Investir na central semafórica para dinamizar o fluxo de veículo nas
vias semaforizadas;
• Promover gestão junto ao Governo do Estado para que os trens da
CPTM cheguem até Cezar de Souza;
• Promover gestão junto ao Governo do Estado para modernização
das Estações Ferroviárias da CPTM em Mogi das Cruzes; e
• Viabilizar, em parceria com o Governo do Estado, a integração física
e tarifária entre os ônibus municipais e os trens da CPTM; e
• Implantar as obras de mobilidade e desenvolvimento urbano
integrantes do Programa + Mogi Ecotietê garantindo a implantação
dos corredores viário ambiental, de rede cicloviária, articulando a
acessibilidade da região leste da cidade a área central.
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Infraestrutura Urbana
• Promover a renovação urbana e a revitalização do centro de Mogi;
• Assegurar aos cidadãos a manutenção das vias públicas oficiais em
condições regulares de tráfego;
• Proporcionar infraestrutura básica nos bairros periféricos para
elevação da qualidade de vida da população de baixa renda;
• Melhorar o sistema viário municipal, incluindo execução de
pavimentação e recapeamento de vias, microdrenagem urbana
e ampliação da iluminação pública em parceria com o Governo
Federal, o Governo do Estado e a iniciativa privada;
• Implantar novas praças e outros espaços públicos;
• Manter as praças e parques sob constante manutenção;
• Continuar implantando programas de urbanização nos bairros;
• Ampliar o programa de recuperação de vias;
• Priorizar a execução de obras viárias que façam a ligação entre
bairros, reduzindo o tráfego no centro da cidade;
• Implantar obras de proteção de áreas sujeitas a inundações, em
especial as previstas no Plano Municipal de Macrodrenagem;
• Pressionar as agências reguladoras e as prestadoras de serviços
para que promovam a cobertura de demandas por redes de
comunicação, transmissão de dados e energia;
• Implantar parceria público privada na área de limpeza pública,
ampliando, melhorando, qualificando e atendendo às diretrizes
dos planos nacional de saneamento básico e plano municipal de
resíduos sólidos; e
• Implantar as obras de infraestrutura urbana integrantes do
Programa + Mogi Ecotietê garantindo a drenagem urbana e
saneamento ambiental dos Córregos Lavapés e Corvos.
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Desenvolvimento Econômico
• Incentivar o surgimento de novas oportunidades de emprego em
parceria com a iniciativa privada e poder público;
• Implantar núcleos industriais voltados à instalação de pequenas e
microempresas nas áreas definidas do Plano Diretor como Zonas
Especiais de Desenvolvimento Econômico;
• Fortalecer os programas de acesso ao primeiro emprego;
• Ampliar e descentralizar o alcance do polo digital através da
implantação de novos espaços de cowork gratuito e salas de
treinamento
• Implantação do programa municipal de inovação aberta com
objetivo de promover a conexão startup indústria, promovendo a
inovação nos setores da econômica do município
• Incentivar o surgimento de novos cursos de tecnologia de ponta,
visando a formação de mão de obra qualificada e direcionada para
nova economia
• Incentivar o Governo Digital, criando mecanismo que possibilitem
a digitalização dos processos de gestão do município e prestação de
serviços, gerando mais eficiência.
• Ampliar o Emprega Mogi, facilitando assim o acesso do trabalhador
e do empregador;
• Potencializar a Sala do Empreendedor, facilitando assim o acesso e
licenciamento das empresas;
• Dar continuidade às ações de desburocratização municipal, visando
facilitar a abertura de novos negócios na cidade.
• Apoiar e incentivar as micro e pequenas empresas;
• Fomentar ações que incentivem o comércio e a prestação de
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serviço, fortalecendo o segmento e gerando empregos;
• Fortalecer a política de atração de investimentos, promovendo as
vantagens comparativas da cidade;
• Potencializar o Programa Paulista de Apoio aos
Microempreendedores Individuais – MEI;
• Ampliar as vagas dos Programas de Qualificação Profissional em
parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal;
• Fortalecer e ampliar as parcerias com Sebrae, ONGs, sindicatos e
universidades para a geração de emprego e renda;
• Fortalecer os Arranjos Produtivos Locais (APLs);
• Incentivar a ocupação industrial do bairro do Taboão, de forma
ordenada e sustentável, fortalecendo sua característica de polo
industrial regional e metropolitano;
• Incentivar o desenvolvimento do turismo em suas diversas
potencialidades,
por meio de formação profissional e investimentos em
infraestrutura;
• Fortalecer e dar mais visibilidade para o Banco do Povo;
• Continuar realizando as ações necessárias para a revitalização dos
polos comerciais e de prestação de serviços; e
• Dar continuidade e ampliar o programa de capacitação dos
empreendedores de rua, além de manter incentivos fiscais para a
categoria, estimulando a geração de emprego e renda.
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Assistência Social
• Continuar a fortalecer o Sistema Único de Assistência Social - SUAS
no município;
• Aumentar a assistência e o apoio às pessoas com deficiência,
prevendo a adoção de ações para educação, capacitação profissional,
saúde e acesso ao emprego;
• Fortalecer a política municipal do idoso;
• Aprimorar as iniciativas municipais de respeito à diversidade;
• Fortalecer e ampliar as políticas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA por meio de ação conjunta de todos os órgãos
que integram o sistema de garantia de direitos;
• Intensificar a abordagem de crianças e adolescentes em situação
de rua, garantindo o retorno assistido à convivência familiar ou a
abrigo provisório sob a proteção do poder público;
• Ampliar a atuação do Centro Pop, responsável pelo acolhimento das
pessoas em situação se rua;
• Apoiar e valorizar o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais;
• Construir, ampliar, reformar e modernizar as instalações dos Centros
de Referência da Assistência Social – CRAS no município;
• Implantar o Centro Regional de Formação e Capacitação de
Assistência Social por meio de convênio com o Governo do Estado;
• Atualizar o Diagnóstico Sócio territorial do município;
• Desenvolver o Plano Municipal de Assistência Social; e
• Ampliar as equipes de referências dos serviços de execução
direta sempre que tendo em vista as demandas identificadas e
especificidade de cada território.
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Agricultura
• Dar continuidade às ações previstas no Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável;
• Ampliar a assistência técnica para os agricultores através do
Programa Mogi é Agro;
• Incentivar a agricultura orgânica no município;
• Apoiar a ampliação do cultivo e dar visibilidade aos produtores de
orquídeas e de outras flores e plantas ornamentais do município;
• Dar continuidade a conservação das estradas rurais para garantir o
escoamento da produção e o controle de erosões;
• Fortalecer o programa de estímulo à produção e ao consumo de
alimentos saudáveis;
• Fortalecer a inclusão dos produtos cultivados em Mogi na merenda
escolar;
• Dar continuidade a comercialização de produtos através do
programa de feiras noturnas;
• Incentivar o fortalecimento das cadeias produtivas de hortaliças;
• Dar visibilidade aos agricultores de caqui, nêspera, cogumelo e
atemoia para ampliação da produção e do consumo;
• Fomentar ações de apoio à agricultura familiar e a produção
orgânica de alimentos;
• Divulgar, nos diversos setores do município, o potencial
agropecuário de Mogi, estreitando o contato entre os consumidores
e produtores rurais;
• Desenvolver, em parceria com o SEBRAE, Centro de Apoio ao
Trabalhador - CAT e Sindicato Rural, entre outras instituições, um
amplo programa de capacitação para jovens empreendedores rurais.
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• Reivindicar junto à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
a oferta de serviço de conexão à internet e de rede de telefonia
celular em áreas rurais; e
• Incentivar junto com o SEBRAE a criação do Programa de
Marketing Agropecuário.
Meio Ambiente
•Ampliar, zelar e fortalecer o sistema de parques municipais e áreas
protegidas e unidades de conservação do município;
• Ampliar a política municipal de destinação e tratamento de
resíduos sólidos;
• Manter a certificação e avançar, sob avaliação do Governo do
Estado, no Programa Município Verde-Azul;
• Avançar com o Governo do Estado nos programas de limpeza e
despoluição do Rio Tietê e seus afluentes;
• Ampliar o Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem, em especial
com ações de estímulo à população;
• Ampliar o número de Ecopontos em nosso município;
• Ampliar o plano municipal de arborização pública;
• Implementar o Programa Municipal de Educação Ambiental,
ampliando a educação ambiental em caráter formal (nas escolas do
município), não formal e informal em toda a cidade, em especial nos
parques, áreas verdes e espaços ambientais;
• Implantar as ações socioambientais integrantes do Programa +
Mogi Ecotietê;
• Criar a Política Municipal de Cidade Resiliente, junto com a Política
Municipal de Mudanças Climáticas;
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• Avançar, no âmbito regional e com o Governo do Estado, na criação
de um Centro de Triagem de Animais Silvestres na região;
• Criar um Centro de Compostagem oriundas das feiras públicas e
podas, para o Viveiro e a arborização urbana; e
• Desburocratizar as licenças e autorizações ambientais, dando-lhes
maior celeridade na avaliação sem a perda da qualidade de análise.
Saneamento Ambiental
• Dar continuidade às ações previstas nos Planos Diretores de Água e
Esgoto;
• Instituir e executar o Plano Municipal de Macrodrenagem em
parceria com o Governo do Estado;
• Ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto;
• Dar continuidade à política de redução de perdas na produção e
distribuição de água;
• Implantar as redes de água e esgoto necessárias para acompanhar
o desenvolvimento habitacional da cidade;
• Construir novos Reservatórios e Centros de Reservação;
• Dar continuidade a implantação dos sistemas de esgotamento
sanitário em núcleos isolados e dispersos da malha urbana;
• Promover a constante manutenção de córregos e rios que cortam
Mogi das Cruzes com o objetivo de evitar enchentes e outros
problemas relativos à saúde pública; e
• Implantar as obras de saneamento ambiental integrantes do
Programa + Mogi Ecotietê garantindo a ampliação da Estação de
Tratamento de esgoto – ETE Leste, implantação de coletores tronco,
redes de abastecimento de água e saneamento ambiental dos
Córregos Lavapés e Corvos.
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Cultura
• Continuar a fortalecer a política de incentivo fiscal de apoio à cultura
no município;
• Apoiar e incentivar as ações dos artistas de rua;
• Fortalecer as políticas de preservação do patrimônio histórico,
artístico, cultural, arquitetônico, ambiental, natural e paisagístico do
município;
• Valorizar os equipamentos culturais existentes, fomentando a sua
utilização pelos grupos culturais;
• Fortalecer e incrementar o ciclo de festivais que já acontecem na
cidade por meio de parcerias com a iniciativa privada;
• Possibilitar o acesso da população à informação e à produção
artística, cultural e científica como condição de democratização da
cultura na cidade;
• Implantar equipamentos culturais de múltiplas funções, linguagens
e usos em bairros descentralizados, com gestão compartilhada entre
a SMCT e grupos gestores formados por membros da comunidade
local
• Descentralizar a cultura, fomentando e incentivando as
manifestações na periferia e bairros mais distantes;
• Criar novos espaços de lazer integrados com esporte e cultura;
• Fortalecer os programas de música como o Coral Canarinhos do
Itapety e a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes;
• Apoiar o Museu Virtual e o Arquivo Histórico da cidade, preservando
e divulgando a história às futuras gerações;
• Estabelecer parcerias com agentes financeiros, como cooperativas,
fundos e organizações não governamentais, para o desenvolvimento
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de formas de financiamento destinadas à promoção de cursos livres,
técnicos, de pesquisa e atualização profissional, bem como com
instituições de ensino superior como FATEC e outras;
• Realizar ações de valorização, formação, entretenimento e diálogo
com o jovem mogiano, visando integrá-lo aos programas, projetos e
atividades culturais, adequados às necessidades da juventude; e
• Apoiar a instalação para o início de funcionamento do SESC Mogi
das Cruzes.
Esporte e Lazer
• Incentivar a prática de esportes, recreação e lazer em todos os
segmentos da população e nas mais diversas faixas etárias;
• Ampliar a política de atendimento do Núcleo de Atendimento Físico
- NAF;
• Dar continuidade ao programa de incentivo à atividade física para
os idosos, firmando parceria com academias de ginástica e clubes
esportivos;
• Implantar novos espaços de esporte, lazer e recreação,
especialmente nos bairros mais carentes e em terrenos públicos
subutilizados;
• Desenvolver programas de esporte educacional e comunitário para
afastar crianças, adolescentes e jovens das drogas;
• Ampliar o Programa Bola na Rede;
• Intensificar as atividades esportivas para pessoas com deficiência,
inclusive proporcionando espaços de lazer adaptados a elas;
• Dar continuidade ao incentivo para o basquete como maior
atividade de alto rendimento do município;
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• Apoiar o fortalecimento do Futsal de Alto Rendimento do Município;
• Apoiar o fortalecimento do futebol profissional em Mogi das Cruzes;
• Diversificar as atividades esportivas oferecidas nos centros
esportivos a fim de aumentar a participação popular;
• Dar continuidade à implantação de programas de esporte e lazer
nas escolas e nos bairros, para jovens e adultos;
• Melhorar e ampliar os equipamentos esportivos;
• Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais;
• Revitalizar e iluminar os campos de várzea;
• Manter a contínua manutenção em todos os Centros Esportivos CER e implantar novos equipamentos em áreas deficitárias;
• Continuar implementando Academias da Terceira Idade - ATIs em
praças e espaços públicos da cidade;
• Implantar novas Academias do Jovem;
• Fortalecer a prática esportiva através do Centro de Formação
Esportiva;
• Implantar nos Parques já existentes, e em novas Áreas também,
Programas e Projetos de Esportes de Aventura;
• Apoiar os Eventos de todas as modalidades Esportivas, como
fomento do Esporte no Município; e
• Apoio e incentivo as modalidades amadoras do Município.
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Gestão Administrativa, Tecnológica da Informação e
Comunicação
• Dar continuidade às melhorias nos equipamentos públicos;
• Ampliar o Programa Municipal de Desburocratização;
• Melhorar as condições de trabalho e fortalecer a atualização
permanente dos servidores públicos municipais;
• Estimular as políticas de valorização do servidor público,
especialmente nas carreiras que prestam serviços diretos à
população;
• Ampliar ainda mais a rede dos serviços de Governo Eletrônico pela
internet;
• Ampliar as ferramentas de transparência e controle social da
administração pública;
• Utilizar os sistemas de tecnologia de informação na busca de
agilidade, simplificação das tarefas, buscando a redução de custos
das operações e a prestação direta e transparente de serviços e
informações aos munícipes;
• Utilizar, no processo de planejamento estratégico municipal,
instrumentos e canais de participação democráticos;
• Integrar as ações de gestão e planejamento estratégico municipal
entre os setores público e privado do município; e
• Democratizar o acesso à internet, ampliando o fornecimento de wifi gratuito em praças e outras localidades do município.
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Turismo
• Fomentar e divulgar roteiros e circuitos turísticos de diversos
segmentos;
• Fortalecer o programa de turismo rural;
• Continuar fortalecendo a posição do município no fluxo turístico
regional;
• Estimular e oferecer a assessoria necessária para a implantação de
novos hotéis, pousadas e locais para acomodação de turistas;
• Concluir a execução das obras do Centro de Convenções no Parque
Leon Feffer.
• Gerar trabalho, emprego e renda com ações ligadas ao turismo;
• Estimular o desenvolvimento integral do turismo em suas diversas
categorias;
• Ampliar a Política Municipal de Turismo fortalecendo as ações e
promovendo iniciativas de interesse turístico do município;
• Incentivar o agroturismo, o turismo rural e o ecoturismo.
• Produzir materiais de promoção e divulgação dos atrativos e
produtos turísticos do município, sejam eles impressos ou virtuais; e
• Captação de investidores no âmbito do turismo por meio da
participação em feiras, congressos, seminários e outros eventos de
negócios, técnicos e científicos, como expositores e como visitantes.

Gestão Marcus Melo e Sadao Sakai (2021-2024)

