PLANO DE GOVERNO
“JUNTOS PODEMOS MAIS”.

Podemos Mafra
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“JUNTOS PODEMOS MAIS”
Visão de Futuro
TORNAR MAFRA UM MUNICÍPIO REFERÊNCIA EM QUALIDADE DE VIDA E EMPREENDEDORISMO
MAFRA 100 DIAS
No dia 01 de janeiro de 2021 estaremos assumindo o controle de um avião em pleno voo, não dá tempo de pousar para assumir o comando,
portanto, desenvolvemos um plano de ações prioritárias a serem desenvolvidas nos primeiros 100 dias de governo.
As prioridades para os 100 primeiros dias de governo são:
- Manter os atendimentos de saúde em pleno funcionamento.
- Realizar manutenção e empedramento das estradas de interior para escoamento da safra.
- Realizar os reparos emergenciais em todos os bairros do município.
- Preparar as escolas e profissionais para início do ano letivo.
- Realizar um diagnóstico minucioso da gestão, pessoal, finanças, equipamentos, compromissos etc.
- Definir os ajustes administrativos necessários.
- Constituir o conselho superior com participação de toda a sociedade civil organizada (associações de moradores, entidades, igrejas etc.).
- Definir cronograma de reuniões mensais do conselho superior, para apresentação dos resultados e definição das prioridades.
- Apresentar as reais condições da prefeitura para toda a sociedade.
- Desenvolver o planejamento estratégico para gestão da prefeitura.
PREPARAÇÃO DOS CANDIDATOS
Todos os candidatos ao legislativo mafrense pelo PODEMOS Mafra foram preparados e capacitados durante 18 meses, com base nos seguintes
temas: PAPEL DO LEGISLATIVO E DO EXECUTIVO; LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MAFRA; LEGISLAÇÃO ELEITORAL; TRABALHO EM
EQUIPE; INTELIGÊNCIA EMOCIONAL; GESTÃO COMPORTAMENTAL; PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS; EMPREENDEDORISMO; GESTÃO DA QUALIDADE E GESTÃO ANTICORRUPÇÃO.

Autor: Emerson Maas – 19/09/2020.

PRINCÍPIOS DO PLANO DE GOVERNO
As 19 metas para a gestão da Prefeitura de Mafra estão norteadas pelos princípios de participação da população, democracia e transparência. Com
o foco na busca constante por soluções inovadoras para os problemas da cidade, com utilização de tecnologias que permitam melhor atendimento à
população, ganhos de agilidade e produtividade e a custos menores. A prefeitura deverá garantir e aprimorar formas de uma participação ativa e
constante da sociedade e as propostas serão baseadas numa lógica de trabalho integrado entre poder público, população e iniciativa privada.
+ DEMOCRACIA
Democracia direta significa consultar a população, fazendo valer seu direito de participar diretamente de todo o processo democrático e não apenas
nos dias de eleição. No PODEMOS, o poder é dividido com o cidadão, que manifesta o seu querer e a bancada parlamentar vota de acordo com a
opinião dos cidadãos.
O PODEMOS acredita que o poder de decidir tem que estar nas suas mãos sempre, não de 4 em 4 anos. No APP PODEMOS, você vota em
diversos projetos que estão em discussão.
Nos comprometemos a seguir a sua decisão nos projetos de Orientação de Bancada. Existem 3 tipos de Orientação de Bancada
+ PARTICIPAÇÃO
É muito importante aproximar o Estado das pessoas, o gestor de sua comunidade e o legislador de sua base. A Participação Popular é a forma mais
clara e verdadeira de aprimorar decisões, dando aos cidadãos a oportunidade de encaminharem suas demandas.
O cidadão, melhor do que seus representantes, conhece as reais necessidades de seu dia a dia. Por isso, a participação popular é importante nas
tomadas de decisões do país. O PODEMOS proporciona aos brasileiros a oportunidade de encaminharem suas propostas. Um parlamentar nosso
abraçará a causa, fará dela um projeto de lei e vai se empenhar pela sua aprovação.
+ TRANSPARÊNCIA
Todo eleitor tem o direito de saber como o mandato de seu representante está sendo exercido, supervisionando e avaliando as decisões.
No PODEMOS, o cidadão acompanha de perto as propostas, causas e bandeiras defendidas, interagindo com seu parlamentar, com seu líder
político e com o partido, podendo pedir informações, esclarecimentos e outras questões. Defender a transparência é defender o olhar da população
no trabalho dos seus representantes. No PODEMOS, transparência é compromisso!
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19 METAS MAIS MAFRA
1. MAFRA + EDUCAÇÃO
2. MAFRA + SAÚDE
3. MAFRA + MULHER
4. MAFRA + JUVENTUDE
5. MAFRA + CULTURA
6. MAFRA + OPORTUNIDADES
7. MAFRA + ESPORTE
8. MAFRA + SEGURA
9. MAFRA + AGRO
10. MAFRA + EMPREENDEDORISMO
11. MAFRA + TURISMO
12. MAFRA + INFRA
13. MAFRA + SUSTENTABILIDADE
14. MAFRA + DIGITAL
15. MAFRA + FORTE
16. MAFRA + INTEGRA
17. MAFRA + GESTÃO
18. MAFRA + PARTICIPATIVA
19. MAFRA + EQUIPE NOTA 10
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Mafra + Educação

+ NEUROEDUCAÇÃO

+ PLAY TABLE

+ CIRVAM PARA AUTISTAS
+ CRECHE PARA TODOS

+ CONTRA TURNO ESCOLAR

+ FAMÍLIA NA ESCOLA.
+ ELEIÇÃO DE DIRETORES PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS
+ VALORIZAÇÃO DOS
PROFESSORES
+ KITS ESCOLARES
+ APRENDIZAGEM
Mafra + Saúde

+ SAÚDE PREVENTIVA
+ ATENDIMENTO DOMICILIAR
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Fortalecer pesquisas, iniciativas científicas, em especial a
Neurociência com foco em compreender os mecanismos cerebrais
subjacentes à aprendizagem e com eles otimizar as práticas de ensino.
Mafra será inserida como uma cidade referência na integração ciência
e educação.
Adquirir o Play Table - MESA INTERATIVA DIGITAL COM JOGOS
EDUCATIVOS para utilização na Educação Especial, com
metodologias específicas para crianças com autismo, síndrome de
down, entre outros. As aulas se tornarão mais prazerosas e
significativas para as crianças.
Implantação da clínica escola, com estruturação de uma equipe
multidisciplinar, para auxiliar as crianças com autismo.
Disponibilizar vagas nas creches do município, para atender a
demanda existente incluindo horários especiais de acordo com as
necessidades de turnos de trabalho dos pais, com qualidade e
eficiência.
Criar atividades de contra turno, para que as crianças permaneçam
mais tempo no ambiente escolar, agregando no processo de
educação, através de atividades esportivas, culturais e
profissionalizantes.
Desenvolver atividades na escola para aproximar os laços familiares
ao ambiente escolar, contribuindo para o bem-estar dos jovens.
Assim como já ocorre em escolas do Estado, vamos implementar
eleições para os diretores da rede municipal, desta forma reduzindo as
influências políticas na educação.
Melhorar a autoestima do profissional da educação, através da
motivação e satisfação com o seu trabalho.
Disponibilizar kits escolares para alunos da rede municipal, (uniformes,
calçados e material escolar).
Desenvolver um plano de atualização de aprendizagem, para os
alunos com atraso de conteúdo, devido a pandemia do COVID19.
Promover trabalhos de conscientização para prevenir doenças na
população, com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Proporcionar atendimentos individualizados residenciais, para
pessoas com dificuldade de locomoção.

+ MEDICAMENTOS EM CASA
+ AGENTES DE SAÚDE

+ CENTRO DE HIDROTERAPIA.
+ TERCEIRA IDADE
+ SEM VÍCIOS
+ GESTÃO MODERNA NA
SAÚDE.
+ FILA ZERO PARA CONSULTAS,
EXAMES E PROCEDIMENTOS
+ MAFRA MAIS POLO DE SAÚDE
DE MAFRA

+ SAÚDE ITINERANTE.

Mafra + Mulher

+ MULHERES NA GESTÃO

+ MULHER PARTICIPATIVA
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Realizar entrega de medicamentos domiciliar, para pessoas que fazem
uso de remédios de forma continua fornecidos pelo SUS.
Valorizar e capacitar todos os agentes de saúde, para agirem
diretamente no trabalho de prevenção de doenças e apoio a terceira
idade.
Construir um espaço físico com piscina térmica e implantar o sistema
de tratamento de saúde com hidroterapia.
Ampliar os serviços de saúde oferecidos para a população da terceira
idade de forma individualizada.
Conscientizar a população dos malefícios causados pelo uso de álcool
e drogas, buscando alternativas para ajudar os dependentes.
Implantar um software moderno para utilização por parte dos agentes
de saúde e atendentes dos PSF, de forma a facilitar a integração das
informações e gestão das consultas e exames.
Buscar parcerias com Estado e iniciativa privada, zerando a fila de
espera para consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.
Fortalecer o polo de saúde de Mafra, a Universidade do Contestado
disponibiliza vários cursos na área (medicina, enfermagem, fisioterapia
e psicologia), precisamos otimizar as oportunidades geradas por esse
segmento.
Viabilizar um consultório itinerante que, em parceria com as
universidades, levará para todas as localidades de Mafra equipes de
médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e estudantes da
área de saúde, para consultas preventivas, informação e avaliação das
pessoas. Esse tipo de ação, ajuda a descentralizar os atendimentos,
além de promover cursos e palestras de saúde em casa.
Promover a participação de mulheres em cargos estratégicos na
gestão, fortalecendo a sua participação no cenário político e instâncias
de decisão.
Estabelecer maior participação de mulheres nas comissões
municipais. Priorizar ações definidas pelo Conselho das Mulheres,
participando das reuniões e dando efetividade às suas deliberações.
Promover a plena participação feminina nas instâncias decisórias da
vida social.

+ MULHER FORTE

+ MULHER SEGURA

Mafra + Juventude

+ JUVENTUDE

+ JOVENS EMPREENDEDORES
PRIMEIROS PASSOS

+ FEIRA SEMESTRAL DO
PEQUENO EMPREENDEDOR
+ CRESCENDO E
EMPREENDENDO

+ PRIMEIRO EMPREGO
+ CONSELHO DA JUVENTUDE
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Promover na gestão pública a igualdade de gênero, oportunidades,
salários, ascensão profissional etc., e dar especial atenção aos direitos
das mulheres. Incentivar a participação de mulheres nos espaços
públicos. Valorizar movimentos sociais em que as mulheres estejam
presentes.
Realizar trabalhos específicos de conscientização e prevenção da
violência contra a mulher e desenvolver convênios com organizações
privadas, para acolher no mercado de trabalho mulheres que sofrem
qualquer tipo de violência. Implementar um aplicativo de gestão e
monitoramento de agressores de mulheres, para prevenir qualquer
possível novo contato.
Criação de uma diretoria especial da juventude, para representar os
jovens na gestão e implementar políticas públicas para esse grupo
especial da sociedade, o cargo será ocupado por um jovem.
Desenvolver o JEPP (Jovens Empreendedores primeiros passos),
voltado para o ensino fundamental, com foco na capacitação dos
professores da rede municipal, para orientar os alunos no
desenvolvimento de habilidades que permitam aos jovens pensar e
agir de forma empreendedora, identificando e criando soluções e
novas oportunidades para a sociedade local.
Realizar a feira do empreendedor, para apresentar à sociedade os
resultados obtidos com o “programa jovens empreendedores primeiros
passos”.
Implementar o programa Crescendo e Empreendendo, voltado ao
ensino médio que prepara os jovens para os desafios do mundo do
trabalho, instigando-os a identificar oportunidades de negócio, a partir
de reflexões sobre empreendedorismo e ingresso na vida profissional.
Preparar os jovens e firmar convênios com empresas, facilitando-lhes
a entrada no mercado de trabalho.
Priorizar ações definidas pelo Conselho da Juventude, participando
das reuniões com vistas a fortalecer o conselho.

+ ESPORTES ELETRÔNICOS

Mafra + Cultura

+ OFICINAS CULTURAIS.

+ CULTURAL

+ FANFARRA MUNICIPAL.

+ GRUPOS ÉTNICOS
+ ÔNIBUS CULTURAL
+ GOSPEL
Mafra + Oportunidades

+ SOCIAL
+ HABITAÇÃO
+ CONVIVÊNCIA
+ MORADIA DIGNA
+ FAMÍLIA ACOLHEDORA
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Gerar oportunidades com parceria da Federação Catarinense de
Jogos Eletrônicos, desenvolvendo ações de fortalecimento e incentivo
aos jogos eletrônicos.
Fortalecer a cultura por meio de cursos e oficinas artísticas, culturais e
profissionalizantes, resgatando e divulgando as expressões culturais
do nosso município.
Evidenciar e resgatar a cultura local, agregando as principais tradições
e histórias do nosso município, gerando um novo produto turístico a
ser apreciado pelos visitantes.
Formar jovens e adolescentes, com a música, através da banda de
fanfarra como ferramenta de ensino e aprendizagem, de resgate e de
inclusão social.
Fortalecer os laços com os grupos étnicos do município, valorizando a
história e cultura local.
Mobilizar um ônibus com biblioteca itinerante, incentivando a prática
da leitura em crianças e adolescente.
Realizar um festival anual com músicas gospel diversas, para
fortalecer a música e o estilo musical no município.
Acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social, capacitandoas para geração de renda e promovendo a sua inclusão social.
Solucionar as deficiências habitacionais, bem como proporcionar o
desenvolvimento de plano habitacional no município.
Otimizar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo,
ofertando atividades continuadas para todas as faixas etárias.
Identificar residências em situações críticas de saneamento e
desenvolver um plano de adequação das mesmas.
Estruturar famílias voluntárias da comunidade, selecionadas,
capacitadas, cadastradas e acompanhadas pela equipe técnica do
Serviço de Acolhimento, para oferecer e garantir cuidados
individualizados em ambiente familiar e afetuoso para crianças de 0 a
6 anos que estão afastadas do convívio familiar em razão de medida
protetiva. A prioridade é viabilizar o retorno da criança ao convívio com
a família de origem ou, na impossibilidade, o encaminhamento para a
adoção.

+ MELHOR IDADE

Mafra + Esporte

+ FUTEBOL

+ ESPORTE AMADOR
+ OPERÁRIO MAFRENSE.

+ ESCOLINHAS DE ESPORTE

+ ARENA ESPORTIVA

+ MAFRA EM FORMA

Mafra + Segura

+ VIOLÊNCIA ZERO

+ GUARDA MUNICIPAL
+ VIDEOMONITORAMENTO

+ ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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Desenvolver o Programa Melhor Idade, com objetivo de realizar a
inclusão social dos idosos, através de capacitação, esporte, cultura e
lazer, oportunizando qualidade de vida aos nossos patriarcas.
Resgatar a Liga Mafrense de Futebol, dando continuidade aos
campeonatos de futebol de campo no município, fortalecendo as
agremiações constituídas.
Desenvolver um plano para fortalecimento e valorização de todas as
modalidades esportivas
Incentivar e apoiar a retomada do time Operário Mafrense, de forma a
resgatar nossas raízes e o orgulho de todos os torcedores do nosso
time.
Estruturar as escolinhas de esporte, com objetivo de fortalecer o
desenvolvimento físico e comportamental das crianças, além de
promover a saúde e o condicionamento físico dos pequenos, pois as
atividades físicas exercem um enorme impacto no seu bem-estar
psicológico e social.
Realizar um estudo para disponibilizar espaços para prática esportiva,
com planejamento de atividades e acompanhamento de profissionais
capacitados.
Retomar o Programa Mafra Em Forma, proporcionando a prática
regular e orientada de exercícios físicos, além de conscientizar e
sensibilizar a população da cidade sobre os benefícios e a importância
da manutenção de um estilo de vida saudável e ativo.
Desenvolver parcerias com órgãos de segurança para melhorar as
condições de segurança, bem como promover seminários de
sensibilização para a prevenção da violência contra a mulher, criança
e idosos.
Realizar um estudo para operacionalização da guarda municipal em
Mafra, como foco no fortalecimento de uma cidade mais segura.
Ampliar a rede de câmeras de vídeo-monitoramento, bem como
implantar da utilização de drones, com vistas a aperfeiçoar a
prevenção e elucidação de atos ilícitos.
Planejar e implementar o estacionamento rotativo, com a maior
brevidade possível, facilitando a vida do munícipe e incrementando o
comércio local.

Mafra + Agro

+ ALIMENTO DO CAMPO PARA
ESCOLA.
+ AGRICULTURA FAMILIAR.

+ PEIXE.
+ LEITE.
+ PORTEIRA A DENTRO
+ ESTRADA BOA.

+ PRAÇA RURAL
+ INTERIOR FORTE

+ MEL

Mafra +
Empreendedorismo

+ CENTRO DE
EMPREENDEDORISMO

+ RECUPEÇÃO ECONÔMICA
+ EMPREENDEDORISMO
+ AGREGA
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Fomentar a produção de alimentos através da agricultura familiar local,
suprindo as necessidades da merenda escolar no município, bem
como valorizar os produtores de Mafra e fortalecer a economia local.
Fomentar a agricultura familiar, incentivando o cultivo de frutas e
verduras no município, por meio de consultorias especializadas para
planejamento, desenvolvimento e comercialização dos produtos.
Incentivar a produção da piscicultura no município, bem como fomentar
o consumo de peixes pelos mafrenses.
Fortalecer as atividades de produção de leite no município, bem como
incentivar o beneficiamento do produto pelas empresas locais.
Otimizar as ações de infraestrutura para os produtores rurais, através
do Programa Porteira a Dentro.
Criar planejamento descentralizado de manutenção das estradas, de
forma a serem, periodicamente, empedradas e niveladas, mantendoas sempre em ótimas condições de uso.
Estruturar espaços de lazer no interior, utilizando as escolas
desativadas para criação de parques e praças.
Fortalecer as localidades do interior de Mafra, viabilizando a
estruturação das associações de moradores, bem como a utilização
das estruturas para reuniões das associações de moradores nas
escolas desativadas.
Promover e potencializar a qualidade da produção de mel da cidade,
fortalecendo a marca e fomentando a divulgação do melhor mel do
mundo.
Construção de um Centro de Empreendedores com o objetivo de criar
um laboratório de apoio e desenvolvimento de gestão para novos
negócios, minimizando, dessa forma, o encerramento das empresas
constituídas na região, bem como, o fortalecer as empresas existentes.
Desenvolver um plano emergencial de recuperação das empresas,
afetadas pela crise gerada pela pandemia do COVID19.
Criar programa de capacitação para empreendedores e para a mão de
obra local, com foco nas demandas no município.
Incentivar a industrialização dos produtos locais para agregação de
valor, fortalecimento da economia e geração de empregos.

+ MAFRASERV

+ MERCADO PÚBLICO

+ FEIRA GASTRONÔMICA.
+ INCUBADORA EMPRESARIAL.

+ COWORKING MUNICIPAL

+ MEIS

+ JURO ZERO

+ DESTAQUE EMPRESARIAL
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Desenvolver um aplicativo para cadastro de todos os prestadores de
serviços do município (mecânicos, encanadores, pedreiros,
carpinteiros, jardineiros, serviços domésticos etc.), para facilitar a
busca dos prestadores de serviços e a avaliação do histórico de cada
empreendedor, seguindo a mesma sistemática do UBER.
Criar um espaço moderno para fortalecer a comercialização de
produtos de origem mafrense (agricultura familiar, artesanato local
etc.), instituindo um local com estrutura e clima agradável para venda
dos produtos e degustação da gastronomia regional, com
apresentação da cultura e da música dos artistas mafrenses.
Desenvolver uma feira gastronômica no município, com foco no
fortalecimento e divulgação da culinária local.
Construir um barracão para instalação de uma incubadora de
empresas, contribuindo para o fortalecimento das micro e pequenas
empresas que estão iniciando as suas atividades no município, além
de dar longevidade para as empresas iniciantes. Este projeto tem
também cunho social, pois contribuirá com o desenvolvimento local e
regional, na geração de empregos e renda, diversificando as atividades
industriais no Município de Mafra.
Disponibilizar um espaço compartilhado municipal, para utilização de
empresas que desejam desenvolver suas atividades em Mafra, desta
forma fortalecendo a geração de emprego e o aumento na
arrecadação.
Fomentar o desenvolvimento dos MEIS (micro e pequenos
empreendedores), através de capacitações e consultorias
especializadas para planejamento e desenvolvimento da gestão dos
MEIS, bem como facilitar acesso a linhas de créditos, de modo a gerar
empregos e fortalecer a econômica local.
Desenvolver parcerias com entidades de credito e oferecer credito
facilitado a juros zero, para os empreendedores e consumidores das
empresas mafrenses.
Fortalecer as empresas locais, através do prêmio de reconhecimento
das boas práticas de gestão utilizadas e incentivar as demais a
buscarem os prêmios, através de melhorias internas. Desta forma,
aumentado a geração de empregos e a arrecadação do município.

+ PARQUE INDUSTRIAL
+ ATRAÇÃO DE NOVAS
EMPRESAS

+ NATAL LUZ

+ DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

+ IDEM

+ MASTERPLAN

+ INDUSTRIA 4.0

Mafra + Turismo

+ TURISMO FORTALECIDO

+ EMPREENDEDORA NO
TURISMO
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Criação de um parque industrial, com toda infraestrutura necessária,
para instalação de novos empreendimentos no município.
Realizar a captação de novos investimentos para o município através
da criação de condições apropriadas para a instalação destes
investimentos, bem como divulgação das potencialidades e
diferenciais oferecidos.
Preparar o Natal Luz mais lindo já visto em Mafra, despertando o
espirito natalino para fortalecimento do comercio e contribuindo para
aumentar a autoestima do povo mafrense.
Reativação da secretaria de desenvolvimento econômico, com foco na
estruturação de mecanismos de integração entre poder público
municipal, entidades de classe e sociedade em geral, buscando o
desenvolvimento econômico do município.
Criar e implementação o IDEM - Instituto de Desenvolvimento
Econômico de Mafra, como finalidade de gerenciar os projetos a curto,
médio e longo prazo do município.
Desenvolver o Programa MASTERPLAN, com o objetivo de
potencializar os setores existentes no município e diagnosticar setores
econômicos com potencial de futuro, contribuindo para o
fortalecimento local e regional e estimulando a competitividade. A
sociedade civil e o poder público não podem se distanciar do
planejamento do futuro da cidade.
Promover a preparação das empresas do município para entrada na
indústria 4.0, buscando capacitação, integração e fortalecimento com
o mercado mundial.
Fortalecer o “TRADE TURÍSTICO” do município e do Conselho
Municipal do Turismo - COMTUR, sendo que as ações voltadas para
as atividades turísticas do município serão realizadas, planejadas e
validadas pelos setores e atores locais, não resultando de um
posicionamento exclusivo do Poder Público, mas da iniciativa privada,
entidades e órgãos locais, estaduais e federais, relacionados ao
desenvolvimento turístico do nosso município.
Promover o empreendedorismo, proporcionando a abertura de novas
empresas no setor turístico, possibilitando a capacitação e qualificação
dos profissionais envolvidos na atividade turística do município, de
modo a gerar um diferencial competitivo ao setor turístico do município.

+ PRÉ-HISTÓRIA

+ TURISMO RURAL.

+ ROTEIROS TURÍSTICOS

+ CICLOTURISMO

+ RADAR TURÍSTICO NACIONAL

+ TURISMO ESCOLAR

+ EVENTOS

Mafra + Infra

+ PAVIMENTAÇÃO
+ BIKE
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Divulgar e estruturar as potencialidades do município na área da
paleontologia, desenvolvendo ações para tornar Mafra referência no
Brasil e no Mercosul, de forma a atrair turistas e estudiosos de todas
as regiões do país e do mundo.
Estruturar e fortalecer as propriedades e localidades rurais do
município, principalmente as propriedades com base na agricultura
familiar, gerando uma nova fonte de renda e negócios para essas
propriedades, primando sempre pela qualidade de vida dos envolvidos
nessa atividade.
Fomentar em Mafra roteiros turísticos locais e regionais,
proporcionando novos produtos turísticos, de modo a aumentar o
número de visitantes em nosso município.
Implementar, estruturar e organizar um roteiro para os cicloturistas,
como sinalização, pontos de apoio, empresas participantes e outras
atividades necessárias, para que Mafra seja inserida no cenário
nacional do cicloturismo, gerando uma excelente qualidade de vida
para os participantes. Neste roteiro serão percorridos os mais belos
atrativos naturais, rurais e urbanos do nosso município.
Criar mecanismos e estratégias para captação de novos
empreendedores e investimentos para o segmento turístico local,
promovendo e divulgando as potencialidades do município, para o
fortalecimento do turismo local e regional.
Implementar na rede municipal de ensino a disciplina de turismo,
fazendo com que os alunos conheçam a importância da atividade
turística para o município, de modo a proporcionar a sensibilização
turística dos moradores de Mafra.
Promover e fomentar eventos locais com foco na visibilidade das
potencialidades de Mafra, proporcionando um incremento na
economia do município e o aumento na geração de emprego e renda.
Aumentar o número de ruas pavimentas no município e melhorar as
condições de conservação e manutenção das ruas já pavimentadas.
Elaborar um estudo para a ciclo faixa em vias do centro da cidade até
os bairros, a fim de proporcionar maior segurança para a população
que utiliza esse importante meio de transporte.

+ MOBILIDADE

+ LAJOTAS.

+ SANEAMENTO

+ PEDRAS.

+ CAMINHÕES

+ NOSSA PREFEITURA

+ PARCERIAS

+ CONFORTO

+ ÁGIL

+ AEROPORTO
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Remodelar o trânsito no município e definir melhorias nos
acostamentos, sinalização, direção e instalação de semáforos
inteligentes, bem como reestruturar as vias dos bairros como binário
da Vila Nova, Rua João Maria do Vale no jardim América etc.
Criar um plano de manutenção periódica para reposicionar as peças
de lajota, reinstalando de forma regular e mantendo a arquitetura e
segurança das ruas pavimentadas com esse sistema.
Realizar a ampliação da rede de coleta de esgoto sanitário bem como
a estação de tratamento, cuidando também do tratamento
individualizado.
Realizar um estudo especializado em geologia, para mapeamento e
exploração de novas jazidas de pedra no município, explorando de
forma inteligente e sustentável esse nosso recurso natural.
Criar um pátio de estacionamento para caminhões dos motoristas de
Mafra, com objetivo de proporcionar um local seguro para guarda dos
veículos, com estrutura própria de segurança e monitoramento por
câmeras.
Planejar e executar a revitalização da antiga prefeitura, de forma a
centralizar os serviços municipais no prédio que é patrimônio da
cidade, desta forma reduzindo os alugueis pagos pelo município.
Viabilizar parcerias com empresas privadas, para manutenção dos
espaços públicos, concedendo a exploração de publicidade das
empresas parceiras, deixando assim nossa cidade bem cuidada com
redução de custos para os cofres públicos.
Construir modernos pontos de ônibus, trazendo conforto e segurança
para quem usa esse meio de transporte tão importante para nossa
cidade.
Desenvolver ações junto ao Governo Federal, para viabilizar a
duplicação da BR 116 no trecho urbano, bem como a construção de
um viaduto na interseção com a BR 280 - sentido Canoinhas (trevo de
Canoinhas).
Realizar a liberação do aeroporto de Mafra, bem como proporcionar as
melhorias necessárias, buscando parcerias com iniciativa privada para
operação e administração do mesmo.

Mafra + Sustentabilidade

+ PARQUE DO PASSO

+ VERDE

+ HORTA

+ CENTRO ZOONOSES

+ RECICLA

+ ECOPONTOS
+ COLETA

+ ANIMAIS.

+ RIOS LIMPOS

Mafra + Digital

+ MAFRATEC

+ DIGITAL
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Desenvolver parcerias com setor privado, para estruturação e
manutenção do Parque do Passo. Potencializando o uso do parque
para atividades de bem-estar, pesquisa e educação
Revitalização urbana, com reforma dos canteiros, arborização e
embelezamento do paisagismo da cidade, deixando nossa Mafra mais
agradável para se viver
Desenvolver parcerias com Associação de Moradores, para
implantação do modelo de horta comunitária, onde a população irá
manter e beneficiar-se da horta comunitária.
Realizar controle de zoonoses e de prole dos cães e gatos no
município. Regulando a proliferação e colaborando com o bem-estar
dos animais
Desenvolver atividades de conscientização, de sustentabilidade e
preservação do meio ambiente, principalmente nas atividades infantis
para que cresçam com hábitos de cuidados com a natureza.
Estruturar ecopontos de coleta seletiva, em vários locais do município,
proporcionando condições adequadas para o descarte lixo reciclável
Mapear e organizar os recicladores em sistema de cooperativas, de
forma a proporcionar eficiência na gestão dos recicláveis e propiciar
melhoria na vida dos trabalhadores.
Realizar o estudo de viabilidade de implantação de uma clínica
veterinária municipal ou contratação de serviços de clinicas existentes,
para acolhimento e tratamento de animais feridos e doentes.
Realizar estudo para desassoreamento do Rio da Lança e do Rio
Bandeira, de forma a reduzir os impactos causados pelas enchentes,
bem como incentivar a instalações de barreiras ecológicas para
retirada de lixo flutuante e programas de conscientização de crianças
e adultos para o cuidado com os rios.
Reestruturação da incubadora tecnológica de Mafra, com foco no
desenvolvido de novas tecnologias e geração de oportunidades para
jovens empreendedores do município.
Instalação da Cidade Digital no município para atender aos órgãos
públicos municipais, tanto na área urbana como na área rural do
Município de Mafra e, consequentemente, distribuir o sinal de Internet

+ NÚCLEOS DE TECNOLOGIA
+ CEDUP

Mafra + Forte

+ NF MAFRENSE

+ IPTU DESCENTRALIZADO

+ RICA

+ CLARA

Mafra + Integra

+ GESTÃO ANTICORRUPÇÃO

+ COMPETENTE

+ ORGANIZADA
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para a população em geral residente nas proximidades dos órgãos
públicos abrangidos pela Cidade Digital.
Criação de um grupo de trabalho para impulsionar o fortalecimento da
utilização de tecnologia de ponta no município.
Potencializar a escola técnica CEDUP, motivando alunos a dar
continuidade nos estudos técnicos e a disponibilização de novos
cursos tecnológicos.
Implantar um programa de incentivo à solicitação de notas fiscais no
comércio, criando um programa de pontos para desconto progressivo
nos impostos municipais
Realizar reuniões com moradores de cada bairro, entendendo as
necessidades de cada localidade e direcionando 50% do IPTU
arrecadado, para os bairros onde foram recolhidos.
Estruturar uma equipe especializada, com foco na construção de
projetos e captação de recursos, de forma a aproveitar a
disponibilização de recursos do governo federal e estadual existente,
para projetos estruturados com viabilidade comprovada.
Reavaliar os valores cobrados pela COSIP, propondo um ajuste com
valor mais adequado. Realizar uma reavaliação dos meios utilizados
na iluminação (lâmpadas e serviços) e adaptar de acordo com o melhor
custo benefício para nossa cidade.
Implementar o sistema de gestão compliance anticorrupção ISO
37001, também conhecida como norma anticorrupção ou
antissuborno, que é uma norma internacional que fornece os
requisitos e a devida orientação para estabelecer, implantar, manter e
aperfeiçoar um sistema de gestão anticorrupção.
Realizar o mapeamento e descrição de todas as funções da Prefeitura,
com base em competências e comportamento exigido para o cargo.
Todos os contratos, principalmente para cargos de confiança, terão
que atender os requisitos para o exercício da função.
Realizar as contratações com base nas competências descritas para
cada cargo, porém os contratados serão constantemente avaliados por
seus superiores, subordinados e sociedade para demonstrarem
aptidão para o cargo que ocupam.

+ PRESENTE

+ HONESTA

+ TRANSPARÊNCIA
Mafra + Gestão

+ GOVERNANÇA CORPORATIVA

+ DESBUROCRATIZAÇÃO

+ ADMINISTRADA

+ CONTROLE

+ PROFISSIONAL

+ COMPRAS LOCAIS
Mafra + Participativa
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+ PERTO DE VOCÊ

O Prefeito Municipal participará periodicamente das reuniões plenárias
da Câmara de Vereadores, seguindo de perto as reivindicações dos
representantes do povo.
Criar um sistema de transmissão dos pregões das licitações públicas,
fortalecendo a transparência das compras para o município, inibindo
qualquer tipo de fraude.
Divulgar os atos realizados por todos os setores da administração
pública, facilitando o acesso da população ao dia a dia da prefeitura.
Realizar análise de oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos
fracos da gestão e, com base nessa análise, determinar os objetivos a
curto, médio e longo prazo da gestão municipal, tendo um
planejamento de governo muito preciso e eficiente.
Reduzir a burocracia nos processos internos, pois gera custos para as
empresas, para a sociedade e para o governo. É fundamental adotar
um amplo processo de desburocratização para tornar mais competitiva
a economia brasileira.
Estruturar e formar o comitê para implantação e monitoramento dos
processos de qualidade, meio ambiente e segurança ocupacional da
Prefeitura Municipal.
Implantar o software de gestão operacional de todas as atividades,
com controle de ordens de serviço e monitoramento da produtividade
e gestão de recursos utilizados, bem como realizar uma reforma
administrativa com enxugamento da máquina pública e otimização dos
recursos disponíveis.
Determinar que todas as funções ocupadas na gestão sejam com base
em perfil técnico e comportamental, assim como a permanência das
pessoas nos cargos dependerá de avaliação de desempenho.
Realizar o planejamento de compras públicas, priorizando os
fornecedores locais.
Implantar o Conselho Superior no município, para participar do
planejamento e monitorar o plano estratégico de gestão, pensando
Mafra a longo prazo. Todas as entidades civis farão parte desse
conselho (associações de moradores, igrejas, clubes de serviços,
entidades, etc.). Após desenvolvido esse planejamento, mensalmente,
será prestado contas das ações desenvolvidas e da determinação das
próximas prioridades.

+ CONSELHO

+ OBSERVATÓRIO SOCIAL

+ BAIRROS

+ PREFEITURA ITINERANTE

+ FESCOPLAN
+ OUVIDORIA INTELIGENTE

+ RIOMAFRA

Mafra + Equipe nota 10

+ PREPARADA

+ PRESTIGIADA

+ ASPEM.
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Fortalecer o CODEM (Conselho de Desenvolvimento Econômico de
Mafra), para participar do desenvolvimento do plano estratégico de
Mafra, em conjunto com o Conselho Superior.
O Observatório Social que tem a missão de colaborar com a gestão
para reduzir possíveis falhas e tonar as atividades mais integras e
transparentes, terá um espaço disponível na Prefeitura para
acompanhar e monitorar todas as atividades da gestão.
Fortalecer as Associações de Moradores, para representar todos os
munícipes de Mafra. As associações serão fortalecidas e ouvidas para
que, juntos com a gestão, possamos tomar as melhores decisões para
o nosso município, com as solicitações dos quem vivem em Mafra
Periodicamente, o prefeito e sua equipe de secretários realizarão
trabalhos nos bairros e localidades, com foco na aproximação do poder
público e a sociedade.
Reativar a FESCOPLAN, olimpíadas entre as associações de bairros,
de forma a confraternizar e unir os bairros do município.
Estruturar um moderno processo de ouvidoria, para receber e
direcionar as reclamações, sugestões e solicitações, resolvendo de
forma mais precisa e rápida os anseios da população, através da
utilização de aplicativo ao qual toda a população terá acesso.
Estruturar um Consorcio Intermunicipal entre Mafra e Rio Negro, para
a resolução de problemas comuns dos dois municípios, entre eles:
trânsito, transporte coletivo, saúde, educação, terceira ponte etc.
Potencializar a formação continuada de todos os servidores da
administração pública, com treinamento de alta performance, sempre
com o intuito de profissionalizar a administração municipal.
Implantar um gabinete dentro do centro de serviços da cidade, a fim
de estar próximo dos funcionários do setor de obras, para assim, ouvir,
orientar e valorizar esse fundamental departamento, melhorando os
procedimentos e ampliando a operação.
Incentivar a Associação dos Servidores do Município a desenvolver
ações sociais e esportivas para os colaboradores, como jantares,
jogos, bailes etc. Todas as atividades desenvolvidas contarão com o
incentivo e participação da gestão.

+ IPMM E PLASMA

+ VALORIZADO
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Realizar eleições para os cargos de diretores do IPMM E PLASMA, o
instituto e o plano pertencem aos funcionários públicos do município,
portanto é justo que essas entidades sejam representadas pelos
mesmos.
Nomear a Comissão Permanente de Avaliação de Letras, com a
responsabilidade de analisar os critérios estabelecidos na legislação
municipal e atualizar constantemente os méritos de cada funcionário,
com a finalidade de modernizar o processo atual.

