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MÁRCIO MELO GOMES – PREFEITO 

RAFAEL REDÓ – VICE-PREFEITO 

 

 

O programa de governo dos candidatos MÁRCIO MELO GOMES 

Prefeito e RAFAEL REDÓ Vice- Prefeito tem três pilares estratégicos: 

Aperfeiçoar, Avançar e Inovar a Gestão Pública de Mongaguá, com vistas a 

tornar os serviços públicos mais eficientes e eficazes, expandir os 

investimentos em obras e serviços em todos os bairros, para melhorar a 

qualidade de vida do cidadão mongaguaense.  

APERFEIÇOAR projetos, programas e ações em curso, iniciadas 

quando o Prefeito Márcio Melo Gomes assumiu o comando do Poder Executivo 

Municipal, melhorando a qualidade de atendimento em todos os serviços 

públicos municipais.  

AVANÇAR na realização de projetos, programas e ações com foco no 

desenvolvimento socioeconômico e humano, crescimento urbano ordenado, 

sustentabilidade, acessibilidade, geração de empregos e renda à população 

atual e às gerações futuras.  

INOVAR na consolidação de infraestrutura, tecnologia, qualificação de 

mão de obra, incentivos à instalação de empreendimentos das indústrias da 

construção civil, turismo, comércio e outros segmentos da economia e 

fortalecimento das micro e pequenas empresas.  

 

 



MISSÃO 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável – econômico, social, 

cultural e educacional – com mais qualidade de vida para a população.  

VISÃO 

Construir uma gestão pública transparente, ética, responsável e focada 

na excelência dos serviços públicos prestados à população. 

VALORES 

Ética, Responsabilidade Social e Ambiental, Inclusão e Integração Social 

e Governança e Cidadania.  

 

PRINCIPAIS PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO 

 

EDUCAÇÃO 

 

Creches e Pré-Escola 

1. Ampliação e reestruturação das creches e Emeis. 
2. Construir mais unidades escolares para atender as crianças de 0 a 3 

anos, com a finalidade de zerar a fila de espera.  
3. Construir unidades do Projeto de Atividades Complementares (PAC) 
4. Criar o plano para a Primeiríssima Infância a fim de fortalecer políticas 

públicas para crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos com articulação com 
as diretorias de Saúde e Assistência Social. 

5. Capacitar as cuidadoras com ênfase nos cuidados básicos com crianças 
da Primeira Infância. 

6. Aperfeiçoar o transporte escolar para crianças da etapa infantil. 
7. Fortalecer o aprendizado através da aquisição de mais mesas 

interativas “playtables” para a pré-escola. 
8. Inserir na matriz curricular as disciplinas de Arte, Educação Física e 

Tecnologia como componentes obrigatórios no currículo. 
9. Criar programa de saúde ocular para as crianças de quatro e cinco anos 

de idade, bem como fortalecer o Programa Saúde da Família na Escola 
10. Criar parques públicos nos bairros com o objetivo de garantir o 

momento do brincar (Lei Municipal de 2020). 

 

 



 

 

 

Ensino Fundamental   

 

1. Ampliar e reestruturar as escolas municipais de Ensino Fundamental 
com a finalidade atender a demanda do 1º ao 9º ano. 

2. Construção de prédios escolares destinados aos alunos do Ensino 
Fundamental do 1º ao 9º ano.  

3. Investir na aquisição de ferramentas educacionais como tablets, mais 
lousas digitais e salas de tecnologia com a finalidade de fomentar a 
tecnologia nas séries iniciais. 

4. Criar programa de saúde ocular para as crianças de 6 a 14 anos de 
idade, bem como fortalecer o Programa Saúde da Família na escola. 

5. Formar coordenadores pedagógicos para implantar o currículo junto à 
Base Nacional Curricular Comum. 

6. Criar o Programa Alfabetização Legal. 
7. Fortalecimento de programas educacionais como Atleta do Futuro e 

Jovem Aprendiz 
8. Criar o Programa Alfabetização Legal 
9. Criar o Programa Tempo Integral para alunos de 11 a 14 anos. 
10. Criar uma rede de proteção, composta por uma equipe multidisciplinar, 

para promover os direitos das crianças e adolescentes, combater a 
violência, uso de drogas, entre outras ações.  

 

Gestão - Recursos Humanos e Infraestrutura 

1. Criar a Secretaria Municipal de Educação 
2. Formação continuada dos professores e profissionais da Educação 
3. Fortalecer o Programa Saúde do Professor. 
4. Inserir formato digital para documentações.  
5. Reestruturação e informatização da Biblioteca Municipal  
6. Cobertura de quadras esportivas escolares. 
7. Implantação do sistema de vigilância e monitoramento. 
8. Climatização de salas de aulas 
9. Realização de concurso público para professores e demais cargos da 

Educação 
10. Oferecer educação bilíngue em Libra na Rede Municipal de Educação 

 

 



CULTURA 

 

1. Modernização do Centro Cultural Raul Cortez. 
2. Construção do novo Centro Cultural em Agenor de Campos 
3. Criação de política de incentivos fiscais de apoio ao desenvolvimento 

cultural da Cidade, com leis de fomento à Cultura, com a finalidade de 
ampliar o acesso e valorizar os artistas locais. 

4. Reestruturar os eventos culturais existentes – Festival Estudantil 
Mongaguá de Cultura, Encontro de Violões, Na Trilha das Artes, Arte na 
Praça e Congressos de Danças de Mongaguá. Criar novos projetos 
culturais – Festival de Dança de Mongaguá, Festival de Quadrilhas 
Juninas e Julinas e o Festival de Cultura Popular. 

5. Programa de uniformização e garantia dos equipamentos necessários 
para o bom andamento das oficinas e da Fanfarra Municipal.  

6. Cultura nos bairros, levando às praças, escolas e ginásios de esportes, 
oficinas, exposições, cinema, na praça, e outras atividades culturais 
principalmente nos bairros mais distantes e carentes da Cidade. 

7. Criar políticas de preservação e tombamento do patrimônio histórico, 
artístico, arquitetônico e cultural de Mongaguá. 

8. Criação de calendário anual de atividades culturais. 
9. Participação e ampliação do Projeto Guri, no Mapa Cultural Paulista e 

em outros incentivos dos governos estadual e federal. 
10. Realização de concurso público para o Departamento de Cultura e 

capacitação de servidores.  

 

ESPORTES 

  

1. Construção de Pista de Atletismo 
2. Construção do Centro de Artes Marciais de Mongaguá. 
3. Construção do novo centro esportivo da Vila Atlântica. 
4. Reestruturação de campos de futebol com gramado sintético e 

implantação de campos de futebol society nos bairros 
5. Programa de Incentivo aos Esportes – parcerias com a iniciativa 

privada, com a concessão de incentivos fiscais para as empresas que 
investirem em Esportes e Atletas do Município. 

6. Investir nas categorias esportivas de base.  
7. Criar projetos esportivos voltados para pessoas portadoras de 

necessidades especiais e realizar torneios específicos. 
8. Incluir Mongaguá no circuito de esportes radicais e sediar competições  
9. Implantar o Programa Bolsa Atleta 
10. Realização de concurso público para o Departamento de Esportes. 

 



MEIO AMBIENTE E ZONA RURAL 

 

1. Aprimorar e ampliar o projeto de coleta seletiva, com a implantação de 
ecopontos.  

2. Manutenção e atendimento das 10 diretrizes do Programa Município 
Verde Azul. 

3. Criar, fomentar e ampliar os programas Adote uma Praça, Ambientação, 
La Praia Sem Papel, Arborizando as Praças, Gincaneco, Hortas 
Urbanas, entre outros projetos voltados à conservação ambiental. 

4. Programa de Educação Ambiental, com distribuição de cartilhas 
temáticas aos estudantes  

5. Incentivar as ações voltadas à logística reversa 
6. Capacitação e conscientização ambiental de ambulantes, quiosqueiros e 

pescadores  
7. Instalar o Centro Municipal de Emergências Ambientais. 
8. Programas voltados para o desenvolvimento sustentável focado no tripé 

Econômico – Ambiental – Social. 
9. Retomada do convênio com a CATI (Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integrada), apoio a iniciativas sustentáveis na Zona Rural e 
implantação do polo educacional agrícola. 

10. Buscar parceria junto à empresa concessionária da via férrea para uma 
possível utilização do terreno para implantação de hortas comunitárias 
em toda a extensão do terreno de sua área de domínio, de forma que 
estes produtos possam ser distribuídos a famílias carentes e 
atendimento a merenda escolar e hospitalar. 

 

SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 

 

1. Construção e implantação da nova sede da Segurança Pública 
Municipal 

2. Estruturação da Guarda Civil Municipal (GCM), com investimentos em 
infraestrutura física, quadro de efetivo, aquisição de viaturas e 
equipamentos e treinamentos.  

3. Promover a ampliação do sistema de videomonitoramento com a 
aquisição e instalação de câmeras com tecnologia para reconhecimento 
facial e de placas (OCR), permitindo o uso dos arquivos de imagens da 
Polícia Federal; Polícia Militar; Polícia Civil; Polícia Rodoviária; outras 
Guardas Municipais e Infoseg. 

4. Firmar convênios com os órgãos da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado com o objetivo de desenvolver ações conjuntas e aumento do 
efetivo policial na Cidade.  

5. Criação do Canil da Guarda Civil Municipal 
6. Ampliar e reestruturar a ROMU (Ronda Ostentiva Municipal) 



7. Criação da Guarda Municipal Ambiental 
8. Estruturação da Defesa Civil com ampliação do efetivo, mediante a 

criação de plano de carreira, realização de concurso público e 
implantação de atendimento 24 horas, exclusivo para o telefone 199. 

9. Intensificação da Ronda Escolar 
10. Criação do cargo de guarda-vida municipal 

 

TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

1. Construção de viadutos sob a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, 
visando à maior mobilidade, com interligação dos bairros (lado 
praia/lado morro). 

2. Reestruturação da malha viária municipal, com implantação de nova 
sinalização. 

3. Sinalização de ruas, avenidas, praças e demais logradouros públicos 
com a instalação de novas placas de identificação. 

4. Instalação de bicicletários em pontos estratégicos da Cidade. 
5. Instalação de lombofaixas em áreas escolares, passarelas e passagens 

de pedestres em áreas de maior fluxo. 
6. Implantação de novo pátio de apreensão de veículos e serviço de 

guincho municipal. 
7. Reestruturação das ciclovias com suas respectivas interligações. 
8. Combate ao abandono de veículos em vias públicas. 
9. Ampliação do itinerário do transporte coletivo municipal visando 

abranger mais bairros do Município. 
10. Desenvolver política de integração das modalidades de transporte 

urbano. 

 

DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E 
GERAÇÃO DE RENDA 

 

1. Criação da nova zona comercial, no bairro da Vila Atlântica, objetivando 
a instalação de espaços para empresas de logística, depósitos e 
distribuições. 

2. Estimular o desenvolvimento da zona industrial no bairro Jussara. 
3. Desenvolver projetos integrados entre a Prefeitura e os sistemas Sebrae, 

Senai e Sesi, além do Via Rápida Emprego, com foco na formação e 
capacitação de empreendedores e mão de obra qualificada.  

4. Criação do Programa Meu Primeiro Emprego voltado para a inserção, no 
mercado de trabalho local, de jovens domiciliados em Mongaguá, em 
parceria com a ETEC, Fatec e Novotec. 



5. Atualizar a legislação municipal com o incentivo e facilitação para 
abertura de novas empresas. 

6. Implantação do Programa Menor Aprendiz 
7. Criar grupos setoriais de pequenas e médias empresas com a finalidade 

de organizá-las para a compra e armazenamento conjunto, rateio de 
serviços comuns ao setor (publicidade, segurança, consultoria, 
assessoria e outros), reduzindo os custos do investimento e 
aumentando a eficácia do trabalho. 

8. Fazer um levantamento dos artesãos atuantes na região, afim de lhes 
oferecer apoio técnico para alavancar as atividades artesanais e 
promoverem a sustentabilidade de suas atividades laborais. 

9. Implantação e instalação de espaços públicos compartilhados (espaços 
de coworking), com a infraestrutura necessária, destinados à realização 
de pesquisas e trabalho. 

10. Fortalecimento do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Banco 
do Povo, Sebrae e Procon. 

 

FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 

1. Valorização do servidor público, com a criação do Plano de Carreira e 
Salários 

2. Realização de Concurso Público e aumento do quadro de pessoal 
3. Implantação do Cartão Servidor  
4. Contratação de plano de saúde, seguro de vida acidentária, plano 

odontológico e auxílio funeral ao servidor público 
5. Unificação das Garagens Municipais e da Oficina Municipal, com a 

construção e reforma das novas sedes, implementando refeitório e 
vestiários para os servidores públicos municipais 

6. Oficializar uma data base para reajustes salariais. 
7. Implementação de cursos de capacitação e qualificação profissional  
8. Reestruturação dos departamentos administrativos, com melhorias nas 

instalações e mobiliários nos diversos setores. 
9. Promover atividades de integração e lazer proporcionando melhorias na 

qualidade de vida dos funcionários.  
10. Concessão de tíquete refeição aos servidores municipais 

 

 

 

 

 



PROTEÇÃO ANIMAL 

  

1. Buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de 
abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde pública e 
as agressões ao meio ambiente. 

2. Identificar e cadastrar animais no município. 
3. Fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados na 

cidade sensibilizando a população para o problema do abandono e 
maus tratos, com a realização de eventos como a Amizade Pet. 

4. Fiscalizar as ações dos cidadãos em relação aos seus animais, fazendo 
cumprir a Lei, com sanções e penalidades administrativas para aqueles 
que praticarem maus tratos aos animais.  

5. Fiscalizar o comércio de animais de estimação no município em 
cumprimento ao que determina a Lei que “disciplina o comércio de 
animais de estimação...” 

6. Promover campanhas de vacinação e castração no departamento de 
zoonoses;  

7. Formalizar parcerias com ONG’s locais para ampliar e qualificar a ação 
do departamento de zoonoses do município;  

8. Reestruturar as dependências do departamento de zoonoses.   
9. Criar um programa de controle de pragas urbanas e rurais.  
10. Implantação de Unidade Móvel de Atendimento Veterinário. 

 

TURISMO 

 

1. Desenvolvimento de eventos e feiras turísticas (Projeto Verão, Parada de 
Natal, Inverno na Praia, Campeonato de Pesca Marítima na Plataforma, 
Festival de Surf, Carnaval de Sabores, encontro de bandas, 
colecionadores e entusiastas, provas de pedestrianismo, e outros).  

2. Projeto Marketing Turístico - estratégia integrada com o comércio local 
para fortalecimento da imagem e campanhas promocionais com vistas 
ao incentivo do turismo. 

3. Fomentar o Ecoturismo e o Turismo Rural de Mongaguá 
4. Visitação monitorada nas aldeias indígenas para conhecimento da 

cultura indígena local, com Comidas Típicas, Artesanatos e Danças. 
5. Incentivar o Turismo de Negócios, atraindo entidades e empresas para a 

realização de eventos 
6. Incentivar o Turismo Esportivo e o Turismo da Melhor Idade 
7. Revisão da lei de ônibus e vans de excursões. 
8. Infraestrutura de apoio ao turismo com a reativação dos postos/centros 

de informações turísticas no Centro, Plataforma de Pesca e Rodoviária 
Municipal. 



9. Parcerias público-privadas em busca de equipamentos turísticos como 
teleférico, elevador panorâmico no Mirante da Padroeira e trens 
turísticos. 

10. Revitalização dos equipamentos turísticos de Mongaguá, com a 
implantação do novo mirante no Belvedere.  

 

  

JUVENTUDE 

 

1. Criar a Assessoria de Políticas Públicas de Juventude com o objetivo de 
acompanhar e fomentar, dentro do governo municipal, o 
desenvolvimento dos jovens.  

2. Implantar, em parceria, programas estaduais e federais voltados para 
os jovens 

3. Instalar o programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

4. Ampliação do programa de contratação de estagiários  
5. Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores 

de deficiência, promovendo cursos de educação profissional, 
conscientização da população em relação às leis de apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, ampliando a acessibilidade, e promovendo 
atividades culturais e esportivas específicas a esta parcela da 
juventude. 

6. Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos 
de juventudes, com o objetivo de promover a cultura no público jovem, 
melhorando a acessibilidade e possibilitando a identificação do jovem 
com a produção cultural. 

7. Ampliar as parcerias com a ETEC Adolpho Berezin e instituições de 
ensino superior. 

8. Fomentar políticas públicas para jovens empreendedores em parceria 
com startups e centros de tecnologia. 

9. Programa Jovem 10, com concessão de bolsa de estudo de cursos 
superiores e financiamento de projetos de extensão universitária e/ou 
iniciação científica em parceria com comunidades carentes para 
intervenção em territórios de vulnerabilidade social. 

10. Criação de um centro municipal de referência em saúde pública voltado 
para os jovens.  

 

 

 

 



SAÚDE 

1. Parceria com o Estado para viabilizar os recursos necessários à 
ampliação do atendimento à gestante, partos e cuidados com o recém-
nascido, com as devidas responsabilidades técnicas. 

2. Construção do Centro Odontológico Municipal (COM). 
3. Construção e ampliação de unidades da Saúde da Família e Fisioterapia 

com a implantação dos programas do Ministério da Saúde.  
4. Implantação de sistema informatizado e integrado entre todas as 

unidades da Saúde do Município com o armazenamento do histórico 
dos pacientes, seguindo modelo do projeto implantado no Pronto 
Socorro Central. 

5. Consolidar a implantação da Unidade do CAPS. 
6. Consolidar a descentralização da Farmácia Municipal e implantação da 

Farmácia Satélite Municipal.  
7. Expansão das especialidades médicas, visando diminuir a necessidade 

de deslocamento dos pacientes para outras cidades, incluindo a 
realização de pequenos procedimentos cirúrgicos.  

8. Concurso público, plano de carreira com a atualização e inclusão de 
novos cargos técnicos. 

9. Passe livre no transporte coletivo municipal para gestantes do pré-natal 
de alto risco.  

10.  Implantação do Programa Noturno de Saúde da Mulher.  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1. Implantação da Casa de Passagem para adultos em situação de rua 
municipal ou por intermédio de convênios. 

2. Desenvolver projeto para criação de Serviço especializado voltado para 
mulheres vítimas de violência doméstica. 

3. Buscar implantar o Banco de Alimentos no município de Mongaguá 
através da criação do Programa Municipal de Combate ao Desperdício e 
à Perda de Alimentos, em parceria de mercados e sacolões municipais, 
além das feiras livres da cidade. 

4. Reformulação do Programa de transferência de renda municipal 
“Mongaguá Solidário” no que se refere ao reajuste do valor e aumento 
do número de participantes. 

5. Reestruturar e ampliar as unidades do CRAS, CREAS e CIFS para 
melhor atender a população.  

6. Criação da nova Casa dos Conselhos. 
7. Regulamentar a Política de Assistência Social em Mongaguá 
8. Implantação da ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) 
9. Implantação da Vigilância Socioassistencial 
10. Realização de concurso público para técnicos da área social. 



 

MELHOR IDADE 

 

1. Criação do Departamento Municipal da Melhor Idade 
2. Construção da Creche da Melhor Idade 
3. Implementação e expansão das atividades do Conviver, com a realização 

de atividades físicas nos bairros.  
4. Implantação da piscina com hidroginástica para a Melhor Idade 
5. Projeto Saúde Melhor Idade, com médico geriátrico e ampliação do 

atendimento médico no Espaço Conviver.  
6. Projeto Alimentação Saudável, disponibilizando orientação nutricional 
7. Realizar os Jogos Municipais do Idoso 
8. Projeto Melhor Idade 10, com a realização de cursos, palestras e 

oficinas culturais nas unidades educacionais do Município, atividades 
de lazer e esportivas.  

9. Projeto Inclusão Digital, com cursos de informática, internet em rede e 
utilização segura das redes sociais 

10. Projeto Sempre Alerta, integrado aos órgãos públicos de Saúde, 
Segurança Pública e Assistência Social, com a disponibilização de 
dispositivo eletrônico, o qual poderá ser acionado em situações de 
emergências. 

 

 

OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

1. Construção da nova Avenida Monteiro Lobato. 
2. Construção integral da nova orla da praia (Av. Governador Mário Covas 

Júnior). 
3. Implantação do novo sistema de iluminação pública com lâmpadas de 

LED em 100% do Município. 
4. Remodelação dos pontos turísticos, praças e parques da Cidade. 
5. Continuação da construção da nova Avenida Nossa Senhora de Fátima. 
6. Construção da nova Avenida Humberto Tórtora 
7. Construção de novas ciclovias 
8. Implantação de novas academias ao ar livre e parques infantis nos 

bairros.  
9. Projeto Pavimentação 10, com a execução de obras de pavimentação, e 

acessibilidade, em 100% dos bairros.  
10. Obras de reurbanização no entorno da foz do Rio Mongaguá. 

 



 

 

HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E DRENAGEM 

  

1. Fortalecer o Programa de Regularização Fundiária para concessão de 
títulos de propriedades. 

2. Firmar convênios com o CREA (engenheiros) e o CAU (arquitetos) para 
implantação de Assistência Técnica Gratuita para elaboração de 
projetos construtivos. 

3. Programa para a construção de habitação social em parceria com a 
iniciativa privada. 

4. Aumento da fiscalização e combate à ocupação irregular e crescimento 
urbano desordenado. 

5. Atualização da legislação de uso e ocupação do solo, com o objetivo de 
facilitar o desenvolvimento da indústria da construção civil no 
Município. 

6. Avanço do programa de saneamento ambiental para garantir a coleta e 
tratamento de esgotos em 100% dos bairros.  

7. Extensão do programa municipal de iluminação pública. 
8. Implantação de internet livre em praças, parques e pontos turísticos.  
9. Avanço do Plano Municipal de Contenção a Enchentes, com a execução 

de obras e serviços de drenagem. 
10. Construção de novos canais de águas pluviais com passagem sob a 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.  

 

 

  

 

 

 


