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1.EDUCAÇÃO 

Prioridade no nosso Governo é a pasta que reduz estatísticas e custos de todas as 

outras. UM Povo educado e com consciência é mais cidadão e com educação temos 

menos problemas na saúde, na segurança e no meio ambiente. O índice de 

desemprego em Mogi das Cruzes é o pior nos últimos três anos. Em 2019 terminou 

com o fechamento de 1525 postos de trabalho. Com a pandemia e A CORRUPÇÃO 

este número aumentou e todas as politicas sejam na área da educação ou nas 

demais áreas devem sempre nortear-se em buscar de maneira rápida e incessante a 

retomada dos empregos e a educação é sim, ainda, a melhor ferramenta para 

auxiliar as áreas econômicas para o crescimento e geração de emprego.  

Para concretizarmos este programa iremos mudar Mogi das Cruzes com ações 

republicanas e combater a corrupção que retira os investimentos e os investidores 

de Mogi das Cruzes e resgatar a dignidade do povo Mogiano. Somente com essas 

ações iremos aumentar a receita para investir em educação geral do programa de 

governo.   

1.1.Criação do programa Creche Cidadã Mogiana 

O programa estabelece formação e requalificação de cuidadoras pediátricas com 

parcerias com centros de formação públicos e privados. Capacitando mais 

profissionais para cuidar com qualidade e segurança. A secretaria da educação em 

parceria com centros de formação profissional coordenará as ações e estabelecerá 

as diretrizes de operação do programa com apoio de demais secretarias e parcerias 

publico/provado. 

Benefícios do Programa 

-Atendimento as necessidades destes profissionais; 

-geração de emprego para retomada do desenvolvimento; 

-Melhoraria nas condições diárias na creche e ampliação números de Creches com 

a parceria Público/Privado e consequentemente ampliação dos números de famílias 

atendidas ; 

1.2.Educação Fundamental e Ensino Médio: 

-Projeto para implantação da escola cívico-militar em Mogi das Cruzes com apoio do 

governo federal e estadual; 

-Melhoria nos índices educacionais do município; 

-Ampliar a rede de Ensino em tempo Integral; 
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-Valorizar os profissionais de educação com mais cursos de capacitação, formação 

continuada e Plano de Cargos, Salários e Carreira; 

-Ampliar a qualidade do transporte e melhoria da merenda escolar;  

-Criar projetos na própria escola para promover a participação dos pais no 

aprendizado dos filhos;  

-Buscar parceria público/privado para capacitar todos os profissionais da área de 

educação em primeiros socorros de acordo com as legislações pertinentes; 

-Criar o corpo técnico com profissionais da Defesa Civil e Secretaria Municipal de 

Segurança Pública para educação de prevenção no Transito, Segurança no Lar, 

direcionado a todos profissionais que atuam na educação e com programas para as 

crianças, jovens e adultos e comunidade em geral. Buscado reduzir a 

morbimortalidade nestes temas.  

 

1.3.ENSINO PROFISSIONAL 

Programa Mogi Social Profissional 

Programa visa ampliar os números de cursos profissionalizantes de curta duração 

para capacitar mão-de-obra especializada para a retomada do emprego na cidade 

de Mogi das Cruzes. A parceria pública/privada é primordial para que viabilize a 

retomada rápida da economia. Assim, este programa com incentivo do governo 

promoverá a qualificação de Mogianos e Mogianas para que possam ser inseridos 

no novo mercado pós-pandemias.  

O programa será coordenado pela secretaria de educação e demais órgãos públicos 

e privados da área de comercio e indústria que desempenham papeis importantes 

na comunidade de Mogi das Cruzes. 

Benefícios do Programa 

-Qualificação e requalificação da mão-de-obra para retomada da economia; 

-Cursos profissionalizantes livres das áreas: segurança privada; emergências; 

saúde; segurança contra incêndios; comercio em geral; operadores de maquinas e 

outros de interesses sociais e necessários. 

-Inclusão neste programa de Portadores de Necessidades Especiais e idosos que 

necessitam voltar ao mercado de trabalho; 
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- parceria com as instituições privadas de Mogi das Cruzes para estágios e primeiro 

emprego criando benefícios para as empresas participantes do programa; 

1.4.Ensino Superior  

Buscar parcerias com governo federal e estadual para criação da Universidade 

pública do Alto do Tiete. O alto do tiete tem uma população estimada de 1.511.078 

habitantes. Necessitamos de uma universidade pública para atender todas as 

cidades e em especial Mogi das Cruzes com mais de 450 mil habitantes, maior 

cidade do Alto do Tietê.  

 

2.SAÚDE 

- Instituição da jornada de 30 horas semanais para o profissional de 

enfermagem. Valorização do profissional da saúde e agentes comunitários e 

demais programas de saúde existes.  

- Ampliar do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência para as áreas rurais e 

valorização dos profissionais e melhoria nas condições de trabalho;  

- Criação do Serviço de Atendimento por Bike ás Emergências com parceria 

público/privado. Visado responder nas áreas centrais e reduzir o tempo respostas e 

deixando as motos resgates e ambulâncias do SAMU para áreas remotas; 

- Criação do SAMU rural com um a base de apoio integrada ao Bombeiro Voluntario 

Municipal Rural e guarda civil rural;  

- promoção para conscientização da implantação do “ projeto energia da vida “ com 

o fomento para capacitação da comunidade para as ações de prevenção contra as 

doenças cardiovasculares e a formação do socorrista cidadão e  incentivar a 

aquisição e distribuição de desfibriladores externos automáticos em farmácias e 

clinicas privadas para acesso rápido a desfibrilação com capacitação em massa para 

redução da resposta. Com isto reduziremos as mortes súbitas por falta de 

atendimento adequado;  

- Ampliar os programas de saúde para atender toda a população de baixa renda do 

Município;  

- Garantir atendimento em Tempo Integral nos postos de saúde; 

- Adquirir novos equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde já existentes; 
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- Ampliar as Unidades Básicas de Saúde nos bairros para melhoria no atendimento 

preventivo; 

- Diminuir o tempo de espera nos hospitais e postos de saúde 

-Agilizar exames com prazos determinados pelos médicos 

- Manter a cobertura em 100% do PSF (Programa Saúde da Família) para atuar pós-

pandemias 

- criar programas com parceria pública/privada para mutirões da saúde pós-

pandemias para reestabelecer as condições de saúde e sanitária da cidade. 

Campanhas e palestrar e atendimentos móveis para atuar nos bairros e não gerar 

aglomerações;  

- Expandir o atendimento domiciliar e assegurar medicação básica para o município; 

- Otimizar o serviço de atendimento do Centro de Saúde Municipal com mais 

tecnologia e informatização; 

- Ampliar com parcerias públicas/privadas a capacidade de atendimento dos Centros 

de Especialidades Médicas e Odontológicas; 

- Garantir o atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais e 

idosos; 

- Garantir equipamento portátil odontológico para tratamento com menos 

complexidades para pacientes acamados em sua residência; 

- Ampliar possibilidade de tratamento ortodôntico (canal) para a população carente 

de baixa renda; 

- Garantir o atendimento aos dependentes químicos; 

- Oferecer um atendimento especializado aos pacientes por meio de CAPS adulto, 

infantil e CAPS álcool e droga; 

- Continuar a ampliação do número de Exames de Alta Complexidade (ressonância 

magnética, tomografia computadorizada etc.); 

- Garantir o transporte dos pacientes que necessitam de deslocamento para 

tratamento de saúde a cidades vizinhas. 
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3.ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA 

- Promover novas políticas públicas e programas para combater a exploração sexual 

infantil e juvenil; 

- Ampliação da cobertura dos benefícios sócios assistenciais como cestas básicas a 

comunidade carente; 

- Adequação dos atuais e instituição dos novos programas e Projetos da Assistência 

Social para recuperar a economia familiar pós-pandemia; 

- Adequação e melhoria das ações voltadas para atenção ao idoso e às pessoas 

com necessidades especiais; 

- Fortalecer parceria com o Terceiro Setor fomentando o trabalho das Associações 

Comunitárias e Cooperativas de Trabalho. Organizar os trabalhadores rurais em 

Cooperativas de Trabalho para venderem seus produtos para Alimentação Escolar. 

Criar a Coordenação Municipal do Terceiro Setor;  

- Reestruturar com melhorias programas de Geração de Trabalho e Renda (Balcão 

do Trabalho), estimulando diversos potenciais econômicos e produtivos existentes 

no município (Produção de Artesanato, Confecção, Agricultura etc). 

 

4.ADMINISTRAÇÃO e RECURSOS HUMANOS 

- Qualificação de todos colaboradores e manutenção do Plano de Cargos Carreira e 

salários, priorizando o mérito e valorizando a qualificação dos profissionais e 

premiando os servidores que atingirem bom desempenho; 

- Adequação dos serviços prestados pelo munícipio integrando e priorizando as 

diversas políticas públicas; 

- Adequação das ações de atendimento ao munícipe com canal de ouvidoria 

disponibilizado em aplicativo para melhoria e rapidez do feedback para a população 

e correção dos desvios nos serviços diretos e indiretos.  

- Criar um o Conselho Municipal de Gestão e Legalização do Trabalhador Informal,  

voltado para atender o setor informal que gera renda para o município. Visando a 

retomada da economia local e buscando qualificar e formalizar as atividades de 

acordo com as legislações pertinentes.  

 

5.PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA 
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- Ampliação das atividades econômicas no Mercado Público e em torno dele 

estruturar uma Feira Livre para comercializar os produtos locais. 

- Fiscalização e Regularização Fundiária; 

- Realizar gestão com programas visando monitorar o nível aquífero para solucionar 

a falta de água em nossa cidade; 

- Criar o programa Mogi Bairro Cidadão para conscientizar por meio de palestras e 

campanhas e incentivo á população na limpeza e preservação de ruas e Praças 

Públicas. Criação do Agente voluntário de limpeza do Bairro;  

- pavimentar mais ruas e estradas e realizar um cronograma para manutenção das 

existentes com parcerias público/privada; 

- ampliar e garantir a Iluminação Pública; 

- construir equipamentos que facilitem a mobilidade urbana no município (rampas, 

calçadas etc.); 

- Parcerias públicas/privadas para retomada do emprego utilizando espaços e 

equipamentos públicos. Concessões de prédios públicos abandonados para geração 

de atividades econômicas de diversas áreas priorizando a criação de creches 

publicam/privadas. Fomento para a iniciativa privada buscando a ocupação de 

edificações abandonadas para geração de emprego.  

6.CULTURA e TURISMO 

A cultura e o turismo em Mogi das Cruzes serão fundamentais para a retomada dos 

empregos e da renda. Bem como, economia local. O turismo e a cultura será uma 

prioridade com intuito de fomentar a participação da iniciativa privada e terceiro setor 

nos programas do plano diretor de turismo. A ampliação de circuitos turísticos e 

ativação dos existes com segurança e qualidade serão as bases para a retomada 

dos setores que sofreu muito devido a falta de policias públicas para manutenção 

dos empregos. Assim, nosso governo irá retomar dentro dos protocolos sanitários as 

atividades e irá ampliar as ações para reestabelecer estes setores primordiais na 

economia Mogiana.  

- Preservação o Patrimônio Histórico e Cultural. Reabilitações das atividades 

culturais nos equipamentos existentes com projetos de restruturação e adequação 

ao momento pós-pandemia;  

- Criação do Conselho Municipal de Prevenção e Proteção Cultura e do Turismo. 

Tendo como objetivo manter a segurança dos espações e equipamentos da cultura 
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e do turismo. Garantir segurança e qualidade ao munícipe durante sua visita. 

Evitando danos ao patrimônio cultural e turísticos.  

- Valorizar e apoiar as diversas manifestações culturais existentes no município 

(Capoeira, Músicos, Danças, Teatros, Quadrilhas e outras). Além de fomentar 

atividades de feiras artesanais e criar o centro de exposição orquidário de Mogi das 

Cruzes próximo ao Centro histórico;  

- Realizar alterações no plano diretor de turismo de Mogi das Cruzes e colocar em 

prática para geração de emprego e retomada da economia. Refazer a rota turística e 

implementar equipamentos públicos novos para fomentar o turismo com parceria 

público/privado; 

9.AGRICULTURA 

Ao contrários das indústria, do comercio e da prestação de serviços  que foram 

setores mais afetados, o agronegócio conseguiu mesmo sem muitos incentivos 

manter suas atividades. A cidade é referencia na produção de hortifrutigranjeiros. 

São cerca de dois mil produtores rurais; responsáveis pelo abastecimento de 35% 

do mercado consumidor de São Paulo e 5% do Rio de Janeiro. Atualmente 90% da 

produção é escoada diretamente para supermercados e feirantes. Iremos ampliar a 

capacidade de crédito para atender os pequenos e médios produtores e rever as 

politicas da agricultura familiar que iremos fomentar para gerar rendas para famílias 

pobres que mais sofreram com a pandemia.  

- Ampliação de politicas públicas para a agricultura familiar e acesso ao credito para 

manutenção da atividade; 

- Adequação das ações para os pequenos agricultores a preparar áreas para plantio, 

a agricultura familiar; 

- Qualificação e melhoria na profissionalização dos agricultores e trabalhadores 

rurais em gerais por meio de assistência técnica, de cursos de capacitação e apoio a 

produção e comercialização; 

- Restruturação dos conceitos de férias livres para utilização de espaços públicos em 

parcerias com iniciativa privada visando ampliar a retomada dos empregos e 

economia local.  

10.ESPORTE/LAZER E JUVENTUDE 

- Restruturação das academias ao ar livre e criação de novas academias populares 

para prevenção e reabilitação de grupos de terceira idade e comunidade em geral. 

Criação do programa Saúde nas Praças com parceria com as instituições de ensino 
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com cursos de educação física para coordenação das atividades físicas e esportivas 

nas praças com área para praticas de esportes em gerais;  

- Criação do Conselho Municipal de Esporte Amador para fomentar e incentivar o 

esporte amador  municipal de vários gêneros para atletas do município; 

- Ampliações do campeonato amador de futebol com o incentivo de criação de 

escolinhas de futebol para criança e campeonato entrem as escolinhas cadastradas 

na secretaria de esporte; 

- Promoção das Olimpíadas Escolares municipais com premiação para os 

participantes; 

- Buscar parceria privada para criar o primeiro centro municipal publico/privado para 

desenvolvimento do esporte em Mogi das Cruzes e fomentar o esporte profissional 

da cidade projetando Mogi das Cruzes na área esportiva e com isto trazendo 

desenvolvimento econômico para cidade. Buscar apoios de personalidades do 

esporte mogia2nos e demais empresários do ramo para viabilização.   

- Reestruturação dos equipamentos públicos para esporte e lazer existentes com 

parcerias pública/privada. 

 

11.SEGURANÇA PÚBLICA 

Um programa grave em Mogi das Cruzes muitos casos de furto e roubo a residência 

e furto e roubo de veículos. Assim, necessário em pensar em gestão estratégica 

preventiva e reativa para segurança pública e não apenas protetiva. Programas de 

segurança preventivas nos bairros com a criação do Programa Mogi Cidadão Olho 

de Águia. Onde por aplicativo o cidadão em geral e em especial os porteiros, vigias, 

seguranças privados e demais profissionais de segurança poderão enviar fotos e 

informações de situações suspeitas para a central de atendimento. Com isto 

esperamos ter respostas mais rápidas dos órgãos responsáveis pela segurança. 

- Criação do Centro Operacional Integrado de Coordenação Especializado para área 

rural e com o apoio de ronda móvel vigia com parceria publico/privado visando o 

trabalho de apoio preventivo e de orientação dos moradores rurais.  

- instalação dos sistemas integrados de câmaras com moradores rurais interligados 

aos centros operacionais integrado de Coordenação Especializado para qualidade 

na resposta ás áreas remoto; 

- Criação da guarda municipal rural integrada as ações da guarda ambiental e policia 

militar e civil visando dar mais segurança aos moradores rurais de áreas remotas;  
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12.MEIO AMBIENTE  

- Criação das brigadas voluntárias comunitárias em áreas rurais responsáveis pela 

ações de prevenção e proteção do meio ambiental atuando como primeira resposta 

nos focos de incêndios ambientais em áreas remotas; 

- Criação do Bombeiro civil florestal temporários por meio de parceria público/privado 

visando ampliar a proteção ambiental das áreas de preservação e parques. 

- Instalação de bases de observação para apoio as operações de prevenção e 

combate a incêndios nas áreas ambientais remostas. Parceria com iniciativa privada 

para construção e manutenção destas bases. Contrapartida divulgação de marma e 

incentivos fiscais previstos em leis;  

- Coordenação integrada das secretarias defesa civil, meio ambiente, segurança 

pública e da educação para implementação de campanhas e palestras educativas 

de preservação e manejo ambiental pelo agricultor e moradores rurais.  

13.PROGRAMA EMPRESÁRIO CIDADÃO   MOGIANO 

Programa que será carro chefe dos demais a participação do capital privado será 

primordial para a retomada da economia e geração de emprego. Assim, iremos criar 

um cadastro do empresário que aderir o programa para realizar projetos e ações 

propostas nas diversas áreas do plano de governo. O empresário cadastrado terá 

incentivos fiscais de acordo com a legislação e benefícios em contratos de prestação 

de serviços atendo os requisitos de regulamentos para licitação. Valorização do 

empresário local criando parcerias públicos privados republicanas com objetivo de 

retomar a economia e coibir desvios em contratos públicos.  

 

PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2021-2024 MOGI DAS CRUZES  

Para realização do Plano de governo e projetos e as ações propostas serão criados 

programas fundamentais e de referência para consecução das metas. 

 

 


