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Prefeito 

 

 

Meu compromisso com você, cidadão mogiano, é explicado neste 

PLANO DE GOVERNO.  

 

 

REVOGAÇÃO DA LEI  CIDADE LIMPA 

 

A lei que proibiu a publicidade através de faixas e banners na cidade de Mogi, deve ser 

revogada. Isso trará novos empregos para o povo Mogiano, com a reabertura de gráficas 

e a volta do comércio, tão afetado com a pandemia do Covid19. 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

Serão trocadas, em toda cidade, as lâmpadas amarelas e frias por lâmpadas de Led. Ruas 

de bairros afastados do centro da cidade terão sua iluminação ampliada. 

 

SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

 

LIXEIRAS PÚBLICAS 

 

O aumento do número de lixeiras públicas nas ruas, praças e avenidas, com a coleta 

diária do lixo, será implementado como medida de saúde pública municipal. Será 



promovida uma campanha de educação da população, para que se evite jogar o lixo nas 

ruas.  

 

COLETA DE LIXO E USINA 

Serão refeitas as licitações para varrição e coleta seletiva do lixo na cidade. 

Haverá sub-estações de material reciclável nas regiões da cidade. 

O lixo não reciclável será transformado em lixo orgânico, material asfáltico, tijolo ou 

energia térmica, adotando as novas técnicas de tratamento do lixo, resultando em 

benefícios econômicos e ecológicos para o cidadão mogiano. 

 

DESPOLUIÇÃO E DESAÇORIAMENTO DO RIO TIETÊ 

 

Aprofundar as calhas do Rio Tietê, reurbanizar suas margens, permitindo uma melhor 

velocidade das águas no perímetro urbano. 

 

HABITAÇÃO 

Incentivar a criação de moradias populares nos bairros, através de parceria público 

privada, utilizando terrenos de propriedade do município. 

 

QUALIDADE DE VIDA E HUMANIZAÇÃO 

 

ONDA VERDE 

Transformaremos os bairros mais afastados em ruas verdejantes. Cada casa terá à sua 

frente uma muda de árvore cedida pela prefeitura e dreno natural das chuvas. 

 

INDUSTRIA DA MULTA 

 

Cabe à prefeitura a gestão do trânsito e o transporte de qualidade em prol do munícipe. 

Ao invés de fomentar a indústria da multa, serão promovidas campanhas maciças de 

educação no trânsito através dos meios de comunicação para o aperfeiçoamento da 

urbanidade entre os cidadãos. 

 



TRANSPORTE PÚBLICO 

Exigir das empresas que atuam na cidade o integral cumprimento dos contratos, visando 

oferecer serviço de excelência a população e permitir maior concorrência entre as 

empresas e dar transparência nas licitações.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Construção de um centro de treinamento de excelência para a formação de uma nova 

guarda municipal, criação da ROMU e implementação de software inteligente para 

integrar informações entre a GCM e a polícia militar e civil, bem como a também 

valorização de todas as forças policiais. Instalação de câmeras de monitoramento em 

toda a cidade. Troca de todas as lâmpadas amarelas da iluminação pública por super 

LED branca. 

 

SAÚDE 

Reestruturação administrativa do hospital municipal, investimento nas atuais unidades 

básicas de saúde para oferecer atendimento de excelência (incluindo a Santa Casa) e 

construção de novas unidades aonde preciso for. 

 

EDUCAÇÃO 

Readequação das atuais unidades de ensino, valorização dos profissionais, investimento 

em tecnologia e construção de creches e escolas aonde existe o déficit no atendimento 

deste tipo de estrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


