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INTRODUÇÃO 

Um Plano de Governo não deixa de ser uma promessa feita por um político. E como 

tal, deve ser cobrado pelo povo que é a fonte das obrigações aqui lançadas. Pensando 

nisso, o candidato Moacyr Fernandes pautou, para construção desse documento, um 

conjunto de propostas que sejam por um lado, efetivamente, factíveis, e pelo outro, 

que possam, por intermédio de uma linguagem simples e acessível, ser compreendidas 

e avaliadas pelas pessoas que, de alguma maneira, se beneficiarão do conjunto de 

propostas apresentadas.  

Por fim, esclarecemos que o Modelo de Gestão implementado vai ter como base o 

Governo Aberto, que se trata de uma nova visão da Administração Pública, que 

promove projetos e ações voltados ao aumento da transparência, à luta contra a 

corrupção, ao incentivo à participação social e ao desenvolvimento de novas 

tecnologias que tornem os governos mais responsáveis por suas ações e preparados 

para atender às necessidades dos cidadãos. 
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EDUCAÇÃO 

A partir da Legislação, principalmente a Constituição Federal de 1988 e o Decreto n° 

9.765 de 11 de abril de 2019 - Política Nacional de Alfabetização – PNA, a gestão do 

candidato Moacyr Fernandes vai se pautar pelo esforço de alfabetização –“A palavra 

alfabetização é muitas vezes usada de modo impreciso, resultando confusão 

pedagógica e didática, dificuldade de diálogo entre as pessoas envolvidas na educação, 

além de desconhecimento para os pais, que muitas vezes acreditam que seus filhos 

foram alfabetizados, quando, na verdade, mal sabem ler palavras. A PNA, com base na 

ciência cognitiva da leitura, define alfabetização como o ensino das habilidades de 

leitura e de escrita em um sistema alfabético”-.  

Com o apoio do Governo Federal a partir do MEC – Ministério da Educação -, e da 

Secretaria de Alfabetização - Sealf -, a Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba vai 

implementar os programas Tempo de Aprender - Instituído pela Portaria nº 280, de 19 

de fevereiro de 2020, o Programa Tempo de Aprender é um programa de 

alfabetização abrangente, cujo propósito é enfrentar as principais causas das 

deficiências da alfabetização no país. 

Principais metas: O programa Tempo de Aprender propõe ações estruturadas em 

quatro eixos: 

● Eixo 1: Formação continuada de profissionais da alfabetização; 

● Eixo 2: Apoio pedagógico para a alfabetização; 

● Eixo 3: Aprimoramento das avaliações da alfabetização; 

● Eixo 4: Valorização dos profissionais de alfabetização. 

E o Programa Conta pra Mim 

Instituído pela Portaria nº 421, de 23 de abril de 2020, o Programa Conta pra Mim tem 

como principal objetivo dar ampla divulgação às práticas de literacia familiar.  
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A literacia familiar pode ser entendida como conjunto de práticas e estratégias simples 

e divertidas que os pais podem agregar às suas rotinas domésticas. O público alvo 

prioritário são famílias com crianças na primeira infância. 

Procedendo assim, como seja buscando envolver a família no processo de 

alfabetização das crianças alcançamos ao mesmo tempo dois importantes objetivos, 

quais sejam, uma maior interação entre pais e ou responsáveis e filhos e, com o 

tempo, a erradicação do analfabetismo funcional.  

● Implantar nas escolas o sistema de horário integral. 

● Pelo fato de termos no ministério da educação um pastor buscar apoio, e 

pleitear a possibilidade de implantação de uma escola cívico militar. 

● Buscar recursos para construção de novas escolas. 

● Criar o PEDES "Polo Evangélico de Desenvolvimento Social", usando o espaço 

das denominações evangélicas no período em que não tem atividades 

religiosas, para oferecer cursos profissionalizantes. Remunerando aposentados 

ou desempregados, que são profissionais e podem ensinar suas profissões aos 

mais jovens. 

● Implantação de monitoramento interno e externo nas dependências de escolas 

e creches. Dando mais autonomia para GCM e PM, para preservarem os locais 

de ensino e oferecer mais segurança aos professores. 

● Criar bibliotecas com acesso digital munida com computadores e impressoras, 

facilitando alunos fazerem pesquisas e trabalhos escolares. 

● Criação de mais creches conveniadas, suprindo a demanda das vagas de espera 

e facilitando o acesso geográfico para as famílias. 
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SAÚDE 

Criar o Complexo Hospitalar Municipal de Itaquaquecetuba  

Reformando e ampliando o Hospital e Maternidade Municipal(abandonado há 15 

anos), que irá anexar a UBS Centro onde será criado um Centro de Hemodiálise.  

Inaugurando o Hospital Novo, Iremos Criar o CEDI "Centro de Especialidades do 

Idoso”, onde hoje funciona o “hospitalzinho”, antigo CS II, sendo uma clínica moderna 

com médicos, exames e remédios. (só Geriatria).  

Inauguração do hospital da criança, onde já está pronto há muito tempo, más ainda 

não foi entregue para a população. 

Concluir as UBSs, que estão deteriorando inacabadas e por para funcionar as que estão 

prontas e sem uso ainda. 

Dar apoio às clínicas que trabalham no tratamento e recuperação de pessoas viciadas 

em drogas, álcool e outros. (dependentes químicos) 

Criar um Projeto de educação permanente em Saúde, visando à melhoria da oferta de 

serviço e do atendimento digno à população em geral, buscando transformar e 

qualificar a atenção à saúde, os processos de trabalho, as práticas de saúde, além de 

incentivar a organização das ações no sentido de acolher meninas adolescentes e 

mulheres que tenham engravidado e decidiram não abortar, sejam elas vitimas de 

estupro ou não, fornecendo todo o auxílio necessário gratuitamente, tais como, 

estadia, refeições e apoio psicológico e espiritual, além do acompanhamento pré-natal 

e da oferta de cursos profissionalizantes. 

Implantar campanhas direcionadas as necessidades odontológicas, oftalmologistas e 

auditivas, com consultas, exames, remédios e aparelhos. 

Viabilizar junto ao Governo Federal a ampliação do serviço de atendimento móvel de 

urgência (SAMU); 
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Ofertar oficinas que ofereceram os seguintes assuntos: violência sexual e doméstica 

contra MULHERES e CRIANÇAS, acolhimento: postura e prática para um SUS mais 

humanizado, ambiência: humanização dos territórios de encontro do SUS, atenção e 

manejo à saúde do idoso que sofre violência, saúde do trabalhador: evitando e 

prevenindo riscos à saúde;  

Proporcionar, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, às mulheres todo o apoio necessário nos casos de violência seja de qual 

origem for; 

Viabilizar um espaço de acolhimento para as pessoas que vem da zona rural e 

necessitam fazer exames em outras cidades ou mesmo na nossa. Especialmente 

àquelas que não têm onde ficar;  

Adquirir um transporte Van, com condutores exclusivos, para as viagens à capital do 

Estado contemplando as diversas demandas da Secretaria Municipal de Saúde;  

Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: capacitar os conselheiros, incentivar a 

participação em eventos de saúde pública, apoiar as iniciativas dos conselheiros;  

Melhorar a segurança no hospital municipal com policiamento para a proteção dos 

profissionais e dos usuários;  

Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e medicamentos 

excepcionais;  

Manter e ampliar o centro de fisioterapia, estruturando-o com equipamentos 

modernos e piscina para atividades como fisioterapia aquática. Além de carro e 

motorista exclusivo, para efetuar o transporte dos usuários que não podem se 

locomover ao local das seções, bem como, disponibilizar a assistência às residências;  

Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes comunitários de saúde 

e dos agentes de endemias, além de cumprir o piso salarial das categorias;  

Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária;  
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Viabilizar um local próprio e mais amplo para as instalações do CAPS (centro de 

atenção psicossocial). 

 

 

 

SEGURANÇA 

Implantação do CMIMI  

Centro de Monitoramento Integrado Municipal de Itaquaquecetuba 

Nossa gestão vai encarar esse desafio de promover uma cidade segura e com 

qualidade de vida para toda a população, trabalhando incansavelmente com a Guarda 

Civil Municipal, Defesa Civil, em parceria com a Policia Militar, e Corpo de Bombeiros. 

Espalhando Câmeras nos centros comerciais, Centro e Bairros, entradas e saídas da 

cidade, bem como fazer parcerias para utilizar as câmeras particulares em pontos 

estratégicos.  

Queremos que os munícipes de Itaquaquecetuba se sintam protegidos, e, para 

alcançarmos esse patamar é necessário eficiência e inteligência para reduzirmos a 

criminalidade e a violência.  Atuando de forma preventiva e não somente ostensiva, 

dialogando permanentemente com a Polícia Militar do estado de São Paulo, com a 

Secretaria Estadual de Segurança Pública e com a população. 

Nossas propostas: 
 

● Implantação do CMIMI, um Centro de Gestão Integrada reunindo diversos 

serviços públicos (Mobilidade, Segurança, Gestão Urbana, Ambiental, etc.) com 

uso de tecnologias e sensores espalhados pela cidade para melhorar o 

atendimento,  
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● Dar respostas rápidas aos cidadãos e maior resolutividade dos problemas de 

gestão urbana. 

● Criação do novo Posto do Corpo de Bombeiros 

● Modernizar a iluminação pública e instalar iluminação de LEDs na Cidade. 

● Fortalecer o diálogo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública visando 

realizar campanhas educativas de controle às drogas e violência. 

● Estabelecer Rondas de Prevenção Comunitária. 

● Integração do Planejamento Tático das Operações das Forças de Segurança; 

● Descentralização de atendimentos para a promoção da Segurança; 

● Fortalecer Programas Educativos de Segurança nas Escolas; 

● Integração de ações de segurança com as ações de saúde no tratamento de 

dependentes químicos; 

● Fortalecer a Integração das ações da Ordem dos Advogados - OAB com os 

Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEG’s; 

● Atualização da Lei do Silêncio. COM TODO O RIGOR- 

● Ampliar o Programa Patrulha Maria da Penha. 

● Fundo Municipal de Segurança. 

● Fortalecer a Guarda Civil Municipal (GCM). 

● Capacitação permanente e abrangente para a guarda Civil Municipal. E 

melhorar a atenção em relação aos Uniformes, Viaturas, Armamentos, buscar 

junto ao Governo Federal, que nos seja concedido armas apreendidas pela 

Policia e Receita Federal. 

 

TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA 

Exigir junto ao Governo do Estado a construção do acesso para o Rodoanel, e a 

parceria para Urbanizar as áreas em baixo do mesmo, devidamente iluminadas e com 

monitoramento pelo nosso CMIMI. Estas áreas estão ociosas e podem servir de áreas 

de Laser e Praticas de esportes, bem como pistas para caminhadas, e executar 

melhorias na sinalização de transito com placas e controle de velocidade. 
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Construir uma Garagem para a frota de veículos e máquinas do município, diminuindo 

os fatores que contribuem para o sucateamento. 

Melhorar a sinalização viária nas ruas da cidade, com seus respectivos nomes.  

Cidade Limpa, Rever o contrato do lixo, que foi aprovado com apenas uma empresa, 

por 30 anos, ao custo de mais de $ 1.3 BILHÃO DE REAIS, intensificar a fiscalização na 

coleta do lixo com o objetivo de manter as vias públicas limpas. Também com 

campanhas educativas e leis específicas. Instalação de lixeiras e de eco pontos nos 

principais locais públicos. 

Reforma no Cemitério Municipal, Jd São Paulo, construindo "capelas mortuárias" 

reconstruir os muros e pavimentação dos acessos aos túmulos. 

Viabilizar recursos para melhorias de reestruturação do Parque Ecológico, a fim de que 

esse se torne um local para passeios e práticas esportivas com total segurança. 

Estruturar as vias principais da cidade com mais sinalização, objetivando a segurança 

no trânsito e o controle da velocidade dos veículos, de acordo com a legislação dos 

órgãos Estaduais e Federais. 

Lutar e conquistar de Fato a DUPLICAÇÃO da Av. ALBERTO HINOTO (Antiga Estrada de 

Stª Isabel). E um novo acesso à Rodovia Ayrton Senna, Expandir a pavimentação da 

zona urbana. 

Construir o Terminal Rodoviário Interestadual 

Melhorar significativamente o transporte público, com fiscalização e cobrança dos 

prestadores de serviços, criação de novas linhas de ônibus, construção de terminais 

proporcionando integrações gratuitas. PASSE LIVRE para desempregado em busca de 

novo emprego. Exigir que todos os passageiros usem o cinto de segurança, com 

fiscalização rigorosa. 

Implantação de albergues regionais, e proporcionando aos moradores de rua opções 

de integração, oferecendocursos profissionalizantes e escolares e dando total apoio a 

eles. 
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Buscar junto aos órgãos competentes, a implementação de centro profissional, SENAI 

ou SENAC. 

Implantação de uma fábrica de Cultura, com cursos de instrumentos musicais,dança, 

teatro e outros. 

 

 

 

 

HABITAÇÃO 

 

 

Recriar a Secretaria de Habitação 

Prover a cidade com uma política de habitação efetiva é hoje um grande desafio. 

Abaixo apresentamos alguns pontos que se mostram como mais representativos 

destes desafios: 

 

Fortalecer programa de regularização fundiária (de interesse social e específico). 

Ampliar e fortalecer o Programa de Urbanização de Favelas, orientado pelo Plano Local 

de Habitação de Interesse Social, intervindo nas áreas passíveis de consolidação e 

dotando-as de infraestrutura de saneamento, mobilidade e acesso a serviços públicos. 

Criar o Programa Casa Legal, para orientar as famílias de baixa renda na construção, 

reforma e regularização de suas moradias na elaboração de projetos e assessoria 

técnicos gratuitos. Construir mais unidades. Regularização fundiária unidades. 

Urbanização gradual. Fortalecer os programas habitacionais de interesse social com 

parcerias entre o terceiro setor, iniciativa privada e o poder público municipal, 

estadual e federal. Fortalecer o Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional. 

Estímulo à construção de moradias pela iniciativa privada e entidades de moradia, com 

incentivos e subsídios para população com renda de 2 a 10 salários mínimos, em 

Num. 14962181 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - 11/10/2020 23:33:14
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101123331506300000014161981
Número do documento: 20101123331506300000014161981



11 
 

parceria com programas habitacionais. Investir na erradicação das áreas de risco. 

Articular parcerias com o governo do estado e com as cidades vizinhas para o 

enfrentamento do déficit habitacional, principalmente nas áreas de divisa. Fortalecer 

os laços com o Governo Federal no Programa Casa Verde e Amarela, novo plano 

Habitacional do Governo, que irá substituir o Minha Casa Minha Vida, com juros bem 

menores e condições bem melhores aos mutuários. 

 

 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

Conheça nossas propostas para o meio ambiente e saneamento: 
 
Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos. Lutar para Criar a 

Agência de licenciamento ambiental municipal (perdida nos governos anteriores). 

Implantar um sistema público de informações ambientais, garantindo a transparência, 

com subsídios para as ações de planejamento que contribuam para o processo de 

ocupação sustentável da cidade. Fortalecer as cooperativas de reciclagem, valorizando 

o papel dos catadores e catadoras como agentes da coleta seletiva, garantindo boa 

remuneração pelos serviços ambientais prestados. Implantar operações Cata-Bagulho. 

Criar programa de neutralização de carbono municipal. E destinar os recursos obtidos 

com os créditos de carbono para o FEMA (Fundo Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável). Que iremos criar também. “O crédito de carbono é um 

certificado eletrônico emitido quando há diminuição de emissão de gases que 

provocam o efeito estufa, gerador de aquecimento global. Um crédito de carbono 

equivale a uma tonelada de CO2 (dióxido de carbono) que deixou de ser emitido para 

a atmosfera”.  

Nas áreas de enchentes, Monitoradas pela Defesa Civil, atuar na prevenção e não 

permitir a ocupação nas margens do rio e de córregos, urbanizando as mesmas, além 

de realizar drenagens, desassoreamento, construção de piscinões, calhas alternativas, 

e limpezas periódicas, tanto mecânicas como manual.  
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 

GOVERNO ABERTO 

Criar um conselho administrativo entre comunidade e Servidores 

Permitir que a Administração Pública estejaaberta à participação popular, através dos 

conselhos comunitários e de Bairros. Assim, a população saberá onde serão aplicados 

os recursos orçamentários do município; Capacitar e Valorizar os nossos Servidores 

Municipais, através de Restruturação por plano de Carreira e programas de 

qualificação profissional; Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores 

Municipais com pontualidade, seus direitos garantidos por Leis, encontrar mecanismo 

para que não haja perdas salariais, por conta da retirada da Gratificaçãode Nível 

Universitário NU, Valorizar os Universitários em suas áreas de formação; Assegurar a 

eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes,Informatizando toda a 

administração, e mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do 

Patrimônio Público; Contratar estagiários através de Programas de estágios para dar 

continuidade de trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando 

na renda do estudante; Ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias 

com instituições de ensino e órgãos governamentais desenvolvendo ações que 

venham ao encontro dos jovens de Itaquaquecetuba.  
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ESPORTE 

Reforma do Estádio Municipalde Futebolno Morro Branco (Campo do Brasil), ampliar 

as arquibancadas e a capacidade de torcedores,Federar novamente o Time da 

cidade,para sediar jogos da Federação Paulista, das divisões intermediárias, também 

construir um alojamento., e promover campeonatosamadores entre cidades. 

Articular junto à CBF, para trazer uma escolinha de futebol oficial da Seleção 

Brasileira. 

Promover reformas em Campos de futebol nos bairros, criação de quadras poli 

esportivas e academias ao ar livre. ATI 

Construção de uma Arena multiuso, com piscina olímpica, Octógono, quadra 

poliesportiva, salas de jogos.Promover campeonatos em várias modalidades de 

esportes. 

 

Criar Clube Desportivo Municipal - CDM com grande área de lazer com piscina. 

Prover a cidade com serviços e equipamentos esportivos para atendimento adequado 

da população é hoje um desafio. Abaixo apresentamos alguns pontos que se mostram 

como mais representativos destes desafios: Faixas etárias diferentes necessitam de 

práticasesportivas diferentes: pessoas de diferentes faixas etárias necessitam de 

práticas esportivas de impacto e necessidade de acompanhamento diferente. Os 

equipamentos esportivos existentesnecessitam de manutenção periódica,para 

aprática desportiva com segurança e sua correta utilização. É necessário disponibilizar 

profissionais deeducação física e/ou fisioterapeutas paraorientação à prática 

esportiva: tão importante quanto praticar um esporte é praticar o esporte da forma 

correta, prevenindo lesões e incentivando o alcance de bons resultados em termos de 

saúde. Mobilizar a população do município à práticaesportiva: mobilizar a população 

a praticar esportes previne doenças e garante melhor qualidade de vida. Entretanto, 

atrair praticantes não é fácil. É necessário além de oferecer serviços de qualidade 

divulgar de forma adequada e eficiente aos diversos públicos alvos das práticas 

desportivas disponibilizadas pela prefeitura. 
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Todos os Recursos Financeiros para execução destes Projetos, Virão em partes do 

orçamento, que está apenas com capacidade de 3,6 % de Investimentos ano, do 

Governo Federal e Emendas parlamentares de Deputados Estaduais de SP e Deputados 

Federais, todos já devidamente conversados e comprometidos com o Apoio. 

 

FEMPI 

Obs. Como Já havíamos colocado em nosso Programa de Gestão Pública Municipal       

(PGPM - 2021-2024), algumas das sugestões entregues em mãos pela Frente 

Empresarial Pró Itaquá FEMPI; Comunicamos que, resolvemos Incorporar todas as 10 

Sugestões da Classe Empresarial de Itaquaquecetuba, por serem todas Justas, 

Necessárias para o Município e Possíveis de Serem Executadas Pelo nosso Governo, 

bem como, por PPPs. 

 

 

  Prefeito                                  Vice        

Moacyr Fernandes   Pastor Marquinhos          

Itaquá acima de Tudo, Deus acima de Todos !! 

 

  

51 
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