PLANO DE GOVERNO - PTC
1 – ORÇAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA E “PLEBISCITO”
DE BAIRROS
Para uma cidade melhorar em todos seus extremos e para que as melhorias
atinjam todas as camadas da população, é preciso DESCENTRALIZAR O PODER,
este não pode ficar nas mãos de poucos privilegiados, sem que a maioria da população
participe das decisões de planejamento da cidade.
Hoje sabemos, que os critérios de distribuição de recursos são o
apadrinhamento político, o clientelismo, o famoso Q.I (quem indica) e o interesse de
meia dúzia de grupos privados!
Sendo assim, se propõe uma mudança na forma de direcionar os recursos
públicos, consultando a população nos mais diversos bairros, através dos meios legais,
como plebiscitos, formação de Conselhos, etc.
NINGUÉM MELHOR QUE O PRÓPRIO POVO, O MORADOR
DAQUELA
DETERMINADA
REGIÃO,
DETERMINE
O
MELHOR
INVESTIMENTO PARA SUA REGIÃO
2 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONTROLE DE
GASTOS PÚBLICOS – AUDITORIA IMEDIATA EM TODOS OS
CONTRATOS MUNICIPAIS
Recentemente, tem vindo à tona (só não se veio antes por falta de investigação
adequada) diversos escândalos de desvio de dinheiro público envolvendo entes
políticos da cidade.
Para se iniciar uma gestão, limpa e transparente, o primeiro passo de qualquer
eventual gestor deve ser a imediata realização de todos os contratos existentes no
Município, Averiguar: * se todos os valores de compras e contratações de fato
corresponde ao real valor de mercado;
* se o prazo de duração dos contratos respeita a legislação
vigente,
* se todas as empresas e serviços contratados são autônomas e
independentes sem qualquer vínculo de parentesco com
nenhum detentor de cargo público.
* Se houve correto processo licitatório, com ampla e aberta
concorrência das contratações, etc.
* Muitas repartições públicas estão instaladas em prédios e casas
alugadas, esses contratos de locação devem ser revistos;
Temos um pequeno palpite, bem mínimo, que existe possibilidade de se
encontrar irregularidades, e que a correção/adequação desses contratos, pode gerar
considerável economia aos cofres da Cidade, sobrando valores para se investir nas
áreas mais necessitadas.
Quanto a modernização, algumas ideias:
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Aprimorar as estratégias de capacitação de recursos e monitoramento dos
recursos operacionais relativos aos convênios e a prestação de contas;
Implementar o Observatório de Políticas Públicas para a produção de
informações e orientações das ações do conjunto do governo;
Implementar o Governo Digital, disponibilizando a possibilidade de todos
os processos e ferramentas de serviços sejam disponíveis também online;
Implementar guia de serviços com prazos pré-definidos para sua execução,
com obrigação e pagamento de multa pela prefeitura ao interessado, caso
não se cumpra o prazo pré-estabelecido em razão de culpa da
municipalidade;
Implantar, já inicialmente, 3 (três) novas SUB-PREFEITURAS, com
poderes amplos de decisões locais.

Além disso, tem-se como controle de gastos públicos diminuir o número de
Secretarias hoje existentes, em ao menos 4 a 5 secretarias, o que acarretaria uma
economia mensal com custo de pessoal e gatos de aproximadamente 5 milhões de
reais.
3 – SAÚDE
A situação da Saúde em Mogi das cruzes é hoje, sem sombra de dúvidas uma
das maiores deficiências de serviços na cidade. Para se conseguir uma consulta numa
UBS da cidade hoje demora-se em torno de 30 dias, a marcação de um exame 90 dias
ou mais. NO dia de atendimento, seja cm hora marcada ou ainda nos Pronto
Atendimentos, demora-se de 2 a 3 horas para ser atendido.
É DESUMANO o atendimento oferecido pela cidade hoje, é preciso destinar
os recursos de forma correta, para atender a demanda em 100% de sua necessidades.
Medidas emergências mais efetivas são necessárias, tais como:
* imediata contratação de mais médicos, aumentando em no mínimo 50% o
efetivo de modo a diminuir a espera por atendimento e se levar atendimento a mais
pessoas;
* Construção de mais 1 hospital de grande porte, regional, no distrito de cezar
de Souza, e construção de mais 4 UBS, em bairros mais necessitados de demanda, a
serem definidos pela própria população, com captação de recursos complementares do
Estado e da União.;
* Tornar toda a rede 24 horas, com diversos turnos de atendimentos
médicos e de realização de exames, essa medida desafogará de imediato as longas
esperas por marcação de consultas e exames e de atendimento;
Acerca da Saúde ainda outras ideias, a serem aprimoradas em debate com toda
sociedade:
 Consolidar uma rede de atenção básica para que cuide dos cidadãos de
forma qualificada, humanizada e com resolutividade;
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Ampliar em 100% a cobertura de saúde da família e ampliar e qualificar a
atenção em saúde bucal básica com equipes odontológicas;
Construir e implantar com qualidade ao menos 2 centros de Especialidades
odontológicas;
Construir e descentralizar centro de tratamentos de saúde mental;
Qualificar a atenção domiciliar, ampliando o acesso e garantindo
assistência fisioterapêutica domiciliar aos idosos e aos acamados;
Implantar e ampliar gradualmente
oferta de práticas integrativas
(homeopatia, acupuntura, fisioterapia, tai-chi);

/


Ampliar e Qualificar a rede de atenção especializada, diminuindo o tempo
de espera de cirurgias eletivas, consultas e exames especializados;



Implantar Policlínicas – em parceria com os governos Estadual e Federal –
para ampliar o acesso a serviços ambulatoriais especializados equipados e
resolutivos, que atuem como referência para a rede de saúde;
Implantar ao menos duas unidades de atenção á saúde funcional
(fisioterapia)









Consolidar e qualificar a rede de saúde mental e álcool e drogas e suas
articulações intersetoriais;
Implantar 2 residências Terapêuticas para retirar os moradores de Mogi
que vivem em hospitais psiquiátricos no interior do estado, bem como
ofertar vagas á necessitados por tal serviço;
Aumentar número de leitos nos hospitais locais, para saúde mental e
dependentes de álcool e drogas;
Implantar ao menos 2 repúblicas terapêuticas destinadas a pacientes em
recuperação de álcool e dorgas;



Consolidar e Qualificar a atenção as urgências;



Implantar um Centro de Integração e Atendimento á Saúde da
Mulher (HOSPITAL DA MULHER);
Ampliar nos hospitais já existentes, bem como implantar nos novos a
serem construídos, com setores específicos para atendimento à mulher,
bem como amplas maternidades, com vagas para 100% das gestantes de
Mogi, de forma atender a mulher e recém-nascidos de forma integral e
humana.
Qualificar o atendimento prestado pela Santa Casa ao SUS;
Renovar a frota de ambulâncias do SAMU, e ampliar o número em ao
menos 20%;
Qualificar e agilizar o atendimentos das UPAs, buscando cada vez mais
uma atenção humanizada e resolutiva;









Qualificar o sistema de apoio à gestão do SUS;
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Garantir a informatização, e que os prontuários sejam 100% eletrônicos,
modernizando e agilizando o atendimento, bem como todo o prontuário,
resultados de exames, prescrições, etc, não fiquem com acesso
“escondidos”, ficando a disposição do paciente imediatamente, que poderá
ser acessado diretamente pelo paciente via aplicativo, ou online;
Ampliar o desenvolvimento de ações de formação de profissionais da área
da saúde (rede - escola), qualificando e integrando as instituições
formadoras com o sistema de saúde;
Implementar política de valorização e de educação permanente para os
trabalhadores da saúde;
Garantir a contratação de médicos e demais profissionais de saúde, assim
como a sua imediata reposição quando necessário;
Melhorar o transporte sanitário, com a aquisição de mais veículos e
capacitação dos profissionais;
Qualificar o sistema de controle e auditoria sobre os serviços públicos e
privados da área da saúde;
Implementar, em parceria com o ministério da saúde e a Agência nacional
de Saúde Suplementar, ações de regulação dos planos de saúde no
município;
Aprimorar a assistência farmacêutica na rede de cuidados, incentivando o
uso racional de medicamentos e garantindo o acesso aos medicamentos;
Qualificar o sistema de manutenção das unidades de saúde, garantindo
mais agilidade na solução dos problemas e um padrão de qualidade em
termos de ambiência;



CONSOLIDAR E QUALIFICAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO E
VIGILÂNCIA À SAÚDE



Ampliar, aparelhar e oferecer subsídios á centros de controle de zoonoses,
com implantação de centro cirúrgico;
Reformar o serviço de Verificação de Óbitos (IML);
Implantar um laboratório de saúde pública;
Implantar um código de saúde Municipal, com ampla participação da
sociedade civil;
Consolidar e ampliar as ações de vigilância sanitária, vigilância
epidemiológica, controle de zoonoses, saúde do trabalhador e saúde
ambiental;










IMPLEMENTAR REDES DE CUIDADOS INSTERSENSORIAIS QUE
ATENDAM O CIDADÃO NA PLENITUDE DE SUAS
NECESSIDADES, A PARTIR DE UM OLHAR MAIS INTEGRAL
SOBRE OS DIFERENTES PROBLEMAS E NECESSIDADES DA
POPULAÇÃO;
Implantar ações intersensoriais de prevenção e promoção à saúde das
crianças em toda a rede municipal de ensino;
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Implementar Centros de geração de renda, articulando governo e outras
organizações da sociedade civil, com apoio financeiro do Ministério da
Saúde, que promovam a inclusão social, em conformidade com a lei do
empreendedorismo social,
Implantar Centros de Convivência, integrando atividades de esportes,
cultura, educação e desenvolvimento social e segurança urbana,
articulando apoio do Ministério da Saúde;
Criação de uma clínica de tratamento público para Pacientes com
FIBROMIALGIA , com Tratamento com:
Rematologista
Psicólogo
Psiquiatria
Ortopedista
Fisioterapia
Acupuntura
RPG
pilates.
Hidroginástica



Criação de 3 unidades de CRECHE DO IDOSO.





4– CULTURA
É necessário investimento na área, hoje abandonada na cidade, ações pontuais
como as ideias ora elencadas, fomentaram as atividades e oferecerão alternativas aos
Mogianos:
Aprofundar o conhecimento sobre a diversidade cultural da cidade
 Criar banco de dados com informações referentes ao universo das manifestações
e produtores de cultura, da memória e do patrimônio cultura da cidade;
 Ampliar dialogo e parcerias com aristas, produtores e grupos culturais para
desenvolver projetos que visem desenvolvimento de pesquisas sobre linguagens
artísticas e culturais;
 Fortalecer intercambio entre as diversas culturas presentes na cidade (migrantes,
imigrantes, indígenas e culturas populares tradicionais), diversificando e
ampliando festas tradicionais.
 Instalar o Centro de Referência da Cultura Popular, desenvolvendo ações que
valorizem as manifestações culturais populares tradicionais;
 Apoiar a realização do carnaval, fomentando parcerias privadas para captação de
recursos;
 Modernizar os espaços culturais.
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Incrementar o acesso aos bens e serviços culturais e às possibilidades associadas à
economia criativa
 Ampliar as ações de formação continuada desenvolvidas pelas Oficinas
Culturais (de sensibilização) e pelos centros de formação avançados, tais como o
Centro Livre de Artes Cênicas e o Centro de Formação Audiovisual;
 Desenvolver programas e ações culturais em escolas,
 Fortalecer e ampliar programas intersetoriais de formação e difusão voltados
especialmente ao público infantil e idoso;
 Desenvolver ambientes culturais em praças, parques ou outros locais públicos;
 Garantir condições de acesso às escolas públicas de cultura às pessoas com
deficiência;
 Promover a oferta e difusão de espetáculos, festas, exposições, potencializando
as iniciativas locais e regionais;
 Fomentar a criação de novos Polos Culturais com ações de formação, difusão e
preservação da memória de bairros, em conjunto com produtores locais;
 Apoiar os empreendedores da economia criativa por meio de ações de formação
e orientação;
 Implantar um calendário de Mogi “Cidade das orquídeas” para atrais Turismo à
cidade
 Resgatar o centro Histórico
 Viabilizar um terreno para construção de um “parque da mônica” em Mogi, ou
outro parque temático de grane porte que seja uma opção de lazer local.
5– ESPORTE E LAZER
Hoje uma das principais carências da cidade, totalmente abandonada de
atenção e investimentos é o esporte;
O esporte é uma ferramenta super eficaz na formação de uma criança, um
jovem, os tira do mundo das drogas, da nova perspectiva de vida, além de ser saúde,
qualidade de vida, eventual futura profissão, futuros campeões podem ser advindos da
cidade
É um absurdo que a prefeitura simplesmente feche os olhos para o esporte da
cidade.
Algumas ideias:
 Ampliar o acesso e a permanência da população em atividades de esporte
e lazer em cada região da cidade, proporcionando o acesso aos diferentes
grupos etários;
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Valorizar o esporte amador por meio de calendário esportivo
diversificado;
Promover práticas esportivas para pessoas com deficiência;
Criar núcleos de iniciação esportiva, em diversas modalidades diferentes,
com contratação de profissionais que ensinem modalidades diversas em
diversos bairros;
Garantir o acesso da população ás quadras poliesportivas da rede
municipal de ensino, para ações de esporte e lazer e também nas escolas
estaduais numa aproximação/convenio com o Estado;
Desenvolver ações de cooperação com outras esferas de governo e a
sociedade civil , para maior difusão do esporte e lazer;
Implementar Centro de desenvolvimento do Esporte Integrando ao
BRASIL OLIMPÍCO;
DESENVOLVER PARCERIAS PARA O FINANCIAMENTO DO
ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO E REPRESENTATIVO;
Trabalhar categorias de Base, viando a sustentabilidade das equipes e
acentuando sua identidade com a cidade;
Manter as parcerias com as entidades esportivas municipais, integrando a
iniciativa privada nessa relação;
Estimular e dar aporte para que ligas e entidades esportivas possam
desenvolver ações voltadas ao esporte comunitário;
Começar a realizar a promoção de torneios e campeonatos, em diversa
modalidades, , com grandes eventos esportivos inter-municipais;
Implantar o Projeto “head-hunter”(caçador de talentos) capacitando
professores primários a identificar potencias talentos infantis, os
destinando a modalidade que apresentam melhor rendimento,
possibilitando a formação de futuros campeões olímpicos;

6- SEGURANÇA URBANA
Mogi das cruzes, nos últimos anos tem estado á frente do noticiário Policial na
TV, roubos, furtos, assassinatos etc. todos os dias é notícia algo na cidade. É sabido
que a violência é uma crescente nacional, que transpassa a simples omissão de políticas
na área de competência do município, contudo, um mínimo tem de ser implantado.
 Descentralizar a Guarda Civil Municipal (GCM), criando diversas bases
comunitárias espalhadas pelos mais diversos bairros da cidade;
 Aumentar o número de efetivo da GCM em no mínimo 200%;
 Capacitar com cursos nacionais e até internacionais, aos profissionais
GCM;
 Além da criação d diversa bases, é essencial que tais bases tenham
funcionamento e rondas 24 hora por dia, sem a qual sua eficácia fica
plenamente reduzida.
 Implantar ronda GCm por toda a cidade, em diversos horários, em escolas,
em sintonia com a Polícia Militar.
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Ampliar também para os bairros e distritos a instalações de câmeras de
segurança, trabalhando ativamente na prevenção.

7– COMÉRCIO
EMPREGO

E

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

–

E

Aqui, um dos assuntos mais delicados na cidade, Mogi, infelizmente, conta
com grupos comerciais “fechados” impedindo investimentos externos e não
propiciando concorrência, o que encarece produtos e serviços além de lhes inferiorizar
a qualidade.
Uma cidade com aproximadamente 450 mil habitantes, com 1(um) único
shopping centers e um único centro comercial no miolo da cidade, com ruas estreitas e
trânsito caótico, é um atraso total da cidade.
A primeira solução é deixar de haver privilégio para a meia dúzia de “donos”
comerciais que “mandam na cidade”, trazendo, através de incentivos fiscais e cessão
de áreas públicas, trazendo empresas de outras cidades, estados e até países com
investimentos, dinheiro, empregos e diversos negócios para a cidade.
Um primeiro incentivo, é a construção imediata de mais 2 a 3 shoppings
center na cidade, na região de Braz cubas e Cezar de Souza.
Um shopping, com um conglomerado comercial de grande porte, traz forte
impacto positivo em diversos setores, traz empregos para centenas de Mogianos,
coloca mais dinheiro em circulação através dos salários desses novos contratados, traz
segurança privada para os arredores, além de valorização imobiliária, fomenta todo o
comércio da região entorno, além de possibilitar que a cidade cresça horizontalmente,
ampliando seus centro comercias, desafogando o centro da cidade
8– TRANSPORTE E TRANSITO – TÉCNICOS FORMADOS NAS
RESPECTIVAS AREAS E NÃO POLÍTICOS PARA COMANDAR OS MAIS
DIVERSOS SETORES
Primeiramente, para toda e qualquer área de necessidade funcionar, é preciso
que se tenha a frente dela, pessoas formadas, estudadas e capacitadas para exercer
aquela função a que se propõe, um secretário Municipal não pode ser nomeado para tal
cargo em razão do partido político a que pertence ou de sua pessoal expressão política
e tão pouco pelo seu grau de parentesco com o que o nomeia.
Secretário de Saúde tem e ser médico! Secretário jurídico tem de ser
advogado, e assim por diante.
Com o trânsito e a situação da mobilidade urbana na cidade não é diferente,
um engenheiro especializado é necessário para se estuar a pontar as soluções de cada
setor da cidade, isso parece tão óbvio que é inconcebível que até hoje não se pratique.
Alguns projetos:
Reorganizar o sistema viário, para dar mais fluidez ao trânsito, e
estimular ainda o uso de meios de transporte sustentável, garantindo a mobilidade
urbana;
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Reduzir a tarifa do transporte coletivo e promover a integração de fato,
além de ampliar o período de integração para O DIA TODO e reestruturar a rede de
linhas, para a racionalização do sistema e maior eficiência;

Implantar TARIFA A R$ 1,00 PARA ESTUDANTES

Implantar um terminal rodoferroviário em área alternativa;

Fornecer concessão de operações a mais empresas de ônibus, para que
haja concorrência entre empresas, propiciando um aumento no número de linhas, menor
intervalo de espera entre ônibus e melhor qualidade dos veículos em circulação;

Incentivar e oferecer subsídios ao Transporte alternativos, como de
aplicativos de veículos e Motos

CRIAÇÃO DE MAIS 2 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
INTEGRADO,
1
EM
JUNDIAPEBA
E
OUTRO
NA
DIVISA
CEZAR/BOTUJURU.

09– HABITAÇÃO
Viabilizar e construir novas moradias para combater o déficit habitacional

Articular novos empreendimentos do Programa Minha Casa
Minha Vida priorizando as famílias de áreas de risco e as que estão no Programa
Renda Abrigo;

Assegurar a destinação da parte das unidades habitacionais
produzidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida para as famílias que moram de
aluguel, priorizando as que vivem em vulnerabilidade social;

Incentivar a produção de moradias nas Zonas Especiais de
Interesse Social;

Articular e apoiar associações e sindicatos na modalidade “Minha
Casa Minha Vida Entidades”
Urbanizar, sanear e regularizar os assentamentos precários e de risco,
integrando-os aos bairros e à cidade

Dar continuidade aos processos de urbanização e regularização
das áreas, em parceria com o Governo Federal, promovendo ações em áreas de
risco e de interesse ambiental estratégico;

Estruturar ação de apoio e assistência técnica à melhoria
habitacional e acabamento de moradias consolidadas;
Ampliar as áreas e o número de unidades regularizadas

Continuar o processo de regularização fundiária, priorizando
assentamentos em área de mananciais, de forma, compatível com o cronograma
de implantação do sistema de tratamento de esgoto (condições para
regularização em área de mananciais);

Implementar a Política de Subsidio das Soluções Habitacionais
Publicas no município, possibilitando a transferência da propriedade para
moradores;

Assessorar tecnicamente as entidades associativas como agentes
promotores do processo de regularização fundiária.
Consolidar e ampliar as ações da política de gestão de riscos relacionados
à moradia

Dar continuidade às obras previstas no Plano Municipal de
Redução de Risco;

Manter o monitoramento das áreas para impedir novas ocupações;
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Retirar preventivamente as famílias em situação de risco muito

alto.
Ampliar fiscalização para controle e prevenção de ocupações irregulares
do adensamento de áreas ocupadas
 Implementar Grupo de Fiscalização Integrada;
 Coibir o surgimento ou expansão de novas ocupações irregulares;
 Coibir a venda irregular de unidades habitacionais viabilizadas pela
Prefeitura.
Assegurar ação intersetorial nos projetos habitacionais com vistas à
sustentabilidade social e a qualidade de vida
 Estabelecer programa de ações integradas de fomento à sustentabilidade
e educação socioambiental nos empreendimentos habitacionais;
 Implantar ações de planejamento que contemplem o processo de
implementação e o acompanhamento pós ocupação em todos os
empreendimentos habitacionais, inclusive com apoio à gestão dos
condomínios;
 Integrar as ações da política habitacional às ações estratégicas de
desenvolvimento urbano, transporte e mobilidade, saneamento e meio
ambiente.
Qualificar a gestão da política habitacional
 Diversificar as fontes de financiamento da política habitacional, por meio
do Fundo Municipal de Habitação, com a implantação dos instrumentos
de aquisição subsidiada das unidades e lotes habitacionais públicos;
 Implementar Cadastro Único de Atendimento Habitacional
município, de forma integrada com outras esferas do governo.

do

10– EDUCAÇÃO E EMPREGO
Educação hoje também é uma das grandes deficiências da cidade;

Atender 100% da demanda de vagas em creches Municipais, assegurando
um direito constitucional.

Implantar escolas em tempo integral;

Implantar EAD nas escolas, explorando e atualizando a infraestrutura dos
laboratórios de informática;

Implantar cursos profissionalizantes em todas as escolas, inclusive
firmando parcerias com o Governo do Estado para que também nas estaduais sejam
implantando os cursos, integrando parcerias com a iniciativa privada, de modo a
recrutar diretamente dos últimos anos da escola Jovens de suas áreas técnicas para
estágios e primeiro empregos;

Reduzir progressivamente o número de alunos por sala;

Qualificar a supervisão das entidades conveniadas e as instituições
privadas;
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Reestruturar a proposta curricular da rede municipal, cm a participação
da comunidade escolar e com a inserção de matérias de suma importância no cotidiano
atual como , por exemplo, Direito Constitucional e Educação Financeira;

Ampliar a aula e número de professores de línguas estrangeira e
atividades artísticas, esportivas e culturais;

Desenvolver a educação para competências criativas;

Valorizar os profissionais da educação, oferecendo bonificações
profissionais e financiando suas capacitações;

11– INFRAESTRUTURA URBANA
Algumas ideias:
Implantar e consolidar na cidade um novo modelo de gestão do manejo de
resíduos sólido;
o
Reestruturar o programa de coleta seletiva, implantando a coleta porta a
porta, caçambas especiais, rede de ecopontos e construir centrais de triagem de
materiais recicláveis operados por cooperativas de catadores;
o
Promover a capacitação profissional de catadores e sua inserção no
mercado de trabalho, constituindo cooperativas e centros de triagem;
o
Implantar programa de recuperação de resíduo de construção civil, com
implantação de usinas de triagem e beneficiamento;
o
Apoiar a implementação de logística reserva (recolhimento de pneus,
pilhas e óleo lubrificante entre outros);
o
Promover programa de educação ambiental permanente, com
abordagens específicas para cada público-alvo e temática ambiental;
o
Garantir a participação da população na elaboração dos programas e
controle de serviços.


11 – IPTU – REDUÇÃO DO VALOR COM CRIAÇÃO DE
ALIQUOTAS DIFERENCIADAS.
O PROJETO, inovador e de maior justiça social para todos os mogianosm, prevê,
alteração das alíquotas de cobrança do IPTU, que serão analisadas e acordo com a
PLANTA GENÉRICA já mapeada e cadastrada na prefeitura:
Através de Estudos técnicos e comerciais, bem como do conjunto de benfeitorias,
valorização imobiliária e Zoneamento do imóvel na planta do munícipio;
Com as zonas fiscais sendo reavaliadas, e com porcentagens diversas de acordo com o
bairro.



________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lembrando que as ideias aqui lançadas são iniciais, e ainda tem muitas áreas sendo
escritas, ouvindo a população, ouvindo especialistas de cada área, portanto um
processo permanente de aprimoramento do necessário para a cidade melhorar 100% e
avançar os últimos 40 anos de estagnação motivados pela política de perpetuação no
poder dos que se intitulam atuais “donos” da cidade!
Colaborem com sugestões de inclusões, alterações, opiniões, VAMOS DEBATER!
DEMOCRACIA TEM DE SER PARA TODOS!
Facebook: PTC Mogi das Cruzes
Zap: (11) 93486-2615

__________________________________________________________________________

