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0.Introdução 

Realização de várias Rodas de Conversa Virtual com a população para 
preparar o plano de governo municipal. 

E também a participação pelo site http://hortolandiaquequeremos.com.br 

A participação da população é essencial para a elaboração do plano de 
governo. 

O cidadão e a cidadã devem estar no centro do debate do munícipio. 

 

    O SUS como resistência à pandemia 

Estamos vivendo uma das mais graves crises sanitárias, a maior tragédia 

humana que tem seu aspecto ligada a pandemia, são mais de 111 mil mortes 

por conta da Covid19 , aqui na cidade de Hortolândia 113 famílias choram suas 

perdas. 

A omissão do governo federal, do governo estadual e a postura passiva da 

prefeitura de Hortolândia, faz com que se aprofunde ainda mais a desigualdade 

social com perda de renda, a perda do emprego, do acesso aos bens 

fundamentais para a preservação da vida.   Esse conjunto de tragédias, exige da 

cidade de Hortolândia a resposta que o governo poderia dar. Vários programas 

de saúde estão sendo represados, vários exames e diagnósticos de doenças 

pulmonares , cardíacas, de câncer e cirurgias, foram e vem sendo  adiados , 

causando forte impacto na saúde da maioria da população  e assim que passar 

esse momento mais crítico , todo esse acumulo virá pra cima do Sistema de 

Saúde que já se encontra sucateado pela falta de investimentos.  

Essa tragédia não é só da Saúde , é uma tragédia social, vemos o aumento  do  

feminicídio, o aumento da violência contra as mulheres  e contra as crianças, o 

aumento da xenofobia no país,  a violência contra os imigrantes. O desmonte de 

equipamentos públicos,  da comunidade que ficam  no espaço do bairro , muitos 

deles se encontram fechados, vemos também,  um aprofundamento  da 

expressão do racismo institucional  de várias políticas públicas, com as políticas 

de segurança com as políticas de saúde e um aumento da distância da 

oportunidade de  aprendizagem  entre as crianças que estão na rede pública e 

poucas que estão na rede privada. Um forte impacto social que se agrava sobre 

a saúde mental de boa parte da população.   

Na área da saúde nós fomos a principal referência de políticas públicas nos 

governos do PT.  

Nossa atuação diante do caos que a pandemia nos trás, deve ser em primeiro 

lugar o dialogo transparente com a população, com a sociedade civil organizada 

e com os canais de controle social através dos conselhos de participação 

popular.  

http://hortolandiaquequeremos.com.br/


Mostrar que é possível fazer diferente. Precisamos unir todos os esforços em 

torno das bandeiras na defesa intransigente Em Defesa da Vida , do valor  da 

vida em todos os seus aspectos, não apenas da saúde  mas no potencial do ser 

humano, na possibilidade de  viver feliz no espaço da sua cidade. A defesa da 

vida deve estar no centro do processo de superação da pandemia  e também na 

defesa fundamental e intransigente do SUS , do SUAS, da Educação Pública de 

Qualidade, mesmo porque  estas ainda permanecem  sob ameaça da falta de 

orçamento , já que a PEC do teto de gastos congelou por 20 anos os gastos 

públicos , refletindo a falta de compromisso com a população. 

 

 

1. Transparência, Gestão Participativa e 
Combate à Corrupção 
 
A melhoria da gestão pública é fundamental para uma administração 
transparente, integra e eficiente. Para isso é necessário repensar a lógica 
do serviço público voltando-o efetivamente ao cidadão, valorizando e 
fortalecendo o Estado. 
Para avançar nessa direção e buscar o fortalecimento do Estado com 
transparência, participação e integridade nossas propostas 
 

 Propostas:  

a) Orçamento Participativo  
Criação dos Conselhos Participativos, com eleição direta dos 
representantes em todas as regiões da nossa cidade; 
Criar mecanismos institucionalizados e fortalecer a política e o sistema 
de Participação Social, de modo a fornecer instrumentos para o controle 
social e para a intervenção dos cidadãos nos processos decisórios, na 
implementação do Orçamento Participativo 
       

b) Integração entre as secretárias, garantindo a transversalidade e a 
integração entre iniciativas e ferramentas de transferência, participação 
social, integridade e inovação tecnológica 
 
c) Transparência nas contas públicas 
Fortalecer políticas de descentralização administrativa com mecanismos de 
prevenção e combate à corrupção, garantindo o exercício do controle social 
no município; 
Simplificar, desburocratizar e informatizar os processos envolvidos na 
gestão das parcerias com organizações da sociedade civil, visando ampliar 
a transparência, a produção de dados e a efetividade das parcerias 
realizadas 
 
 

 



d) Acesso as informações 
Centralizar e padronizar os canais de atendimento ao cidadão, 
garantindo o acesso por distintos meios adequados a todos os públicos; 

 
e) Viabilização de construção de um Palácio das Águas para saída de 
aluguel absurdo, criando-se um património público permanente 
f) Revitalizar os Campos e a Pista de Skate 
g) Criação do cemitério municipal 
h) Melhorar os serviços municipais (fazer funcionar o que já tem) 
i) Ter uma comunicação eficiente e que chegue a população  
j) Elaborar um plano de cargo e carreira, garantindo uma nova política 

salarial aos servidores (as), dialogando com o funcionalismo, sindicato e 
entidades que representam as categorias 
 

 

2. Desenvolvimento Econômico, Geração 
de Trabalho e Renda 
 

Propostas:  

a) Criar Incubadora de Empresas 
Construir bases estratégicas de desenvolvimento econômico sustentável do 
município, visando o equilíbrio entre os objetivos de desenvolvimento 
econômico e desenvolvimento sustentável 

b) Criar Polo Tecnológico 
Realizar estudos de vocação econômica visando a criação de empregos e a 
qualidade de vida 

c) Incentivo à Economia Solidária.  Criar e incentivar cooperativas.  Como 
Catadores de Reciclagem, costureiras, artesãos 
Ampliar a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos gerados na cidade 
com     a utilização de inovações tecnológicas; 
 Estimular políticas e ações no governo municipal com criação de plataforma 
pública de trocas entre cooperativas e cooperados; 
 
    Promover políticas públicas de economia solidaria com participação social, 
concessões de crédito, com formação para os empreendedores nas faixas 
etárias e perfis mais atingidos pelo desemprego, como jovens, mulheres e 
negros. A aquisição pública, comercialização e consumo dos bens e produtos 
oferecidos por esses setores, serão incentivados pelo governo municipal   
    
   Estruturar formação e capacitação de micro e pequenas empresas dando 
prioridade à área de economia criativa. Promover políticas de acesso das micro 
e pequenas empresas às compras públicas municipais 

d) Primeiro Emprego destaque 
Programa de Formação Profissional Público, por meio da criação da Rede 
Municipal de Formação. Buscando parcerias com empresas na experimentação 
técnico-profissional e desenvolvimento de um sistema que articule os diversos 
programas e ações sociais redistributivos, de combate à pobreza e à exclusão 
social. Garantir um sistema eficiente de oferta e procura de emprego, renda e 
trabalho por meio da criação da Política Municipal de Emprego. 



Promover amplo debate entre representantes dos trabalhadores, empresários, 
comércio, indústrias e cidadãos visando instituir uma política de 
sustentabilidade com foco na geração de emprego e renda 

e) Criação do Banco Comunitário 
f) A empresa que tem isenção de imposto, ter atribuição na qualificação do 

trabalhador 
g) Criação de cooperativa profissionalizante 
h) Projeto Bairros que Empregam (valorização e oportunidade ao 

trabalhador local)  
i) A volta dos cobradores de ônibus para as linhas municipais 
j) Parceria com as empresas para criação de cursos, inserindo a população 

jovem de acordo com as demandas das empresas instaladas na cidade 
k) Aperfeiçoar os instrumentos de erradicação da pobreza e avançar na transição 

do programa Bolsa Família em direção à Renda Básica de Cidadania destaque 
l) Popularizar as possíveis linhas vocacionais estabelecidas na cidade, como a 

produção de pão de queijo, por exemplo. Viabilizar para que contribua com a 

formação da identidade econômica da cidade, para além do setor industrial, mas 

que chegue também ao cidadão comum. 

 

 

3. Saúde e Qualidade de Vida 
 

Propostas:  

a) Criação da Maternidade 
Parto humanizado com a participação de doulas, sempre que solicitadas pela 

parturiente, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato, sem prejuízo da presença do(a) acompanhante; 

Investimento na formação de doulas  

b) Criação do Conselho de Unidades de Saúde (em todos os equipamentos 

de saúde) 
Estabelecer a Participação e Controle Social como política de governo, 
fortalecendo os Conselhos Municipal e Conselhos de Unidades de Saúde como 
espaços estratégicos de gestão participativa com seu caráter, paritário e 
deliberativo na formulação, acompanhamento e controle das políticas de saúde 
do município 

c) Ampliação do Centro Especializado de Odontologia (Brasil Sorridente 
governo Dilma)  

d) Reestruturar e Valorizar o CAPS e CAPS infantil  
e) Reestruturar a marcação de consulta de especialidades (Aplicativo, Tele 

Saúde) 
f) Abrir a agenda da UBS no horário de funcionamento destaque 
g) Criação da Clínica para Hemodiálise 
h) Saúde da Família   destaque 

Ampliar e consolidar o fortalecimento da rede de atenção básica, ampliar as 
equipes de   Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e seus 
núcleos de apoio 

i) Centros de Reabilitação para os Idosos   destaque  



Implantar ações voltadas à população idosa, valorizando a abordagem 
multidisciplinar nos serviços, com ênfase na promoção da saúde, prevenção de 
agravos e garantia de direitos, buscando sua autonomia, mobilidade e bem 
viver 

j) Políticas específicas de atendimento à Mulher e ao Negro 
k) Criação da UPA no bairro Novo Ângulo 
l) Abrir a agenda da UBS no horário de funcionamento 
m) Gestão Pública do SUS humanizada municipal - É vedada qualquer 

forma de transferência, terceirização, às entidades privadas, da 
execução ou gestão de serviço público de saúde 

n) Assumir o compromisso de enfrentamento do sub-financiamento do 
SUS, buscando garantir percentuais de investimentos na saúde pública 
do município 

o) Implantar o plano municipal de saúde na cidade, ampliando ações 
intersetoriais de promoção à vida saudável e prevenção de doenças, 
principalmente em relação à mobilidade urbana, alimentação saudável, 
prevenção da violência urbana e doméstica, uso de espaços públicos, 
culturais e esportivos para estimular a prática de atividades físicas  

p) Implantar o Programa de Acolhimento e Humanização em toda rede de 
saúde e uso de tecnologia para interação direta com o usuário, sobretudo 
no agendamento de consultas e no tratamento continuado de pacientes 
crônicos e resolutividade nas ações junto ao canal da Ouvidoria do SUS 
municipal  

q) Articular as ações de vigilância em saúde às ações de assistência à saúde 
de modo a promover uma melhor gestão de recursos e maior qualificação 
de atenção; 
 

r) O Pronto Socorro e as UPAs devem manter, em caráter permanente, 
serviço de   farmácia para o fornecimento gratuito de medicamentos aos 
pacientes; 
 

s) Garantia de acesso ao medicamento de alto custo, principalmente nos 
casos de ação judicial;  
 

t) Ampliar a rede de Pronto atendimento 24 horas  

 

u) Dar prioridade para ações de proteção à criança e adolescente, conforme 
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) , com dotação 
orçamentária especial para o setor 
 

v) Implementar o Plano de Enfrentamento a Violência Sexual 
 

w) Ampliar as ações de Educação em Saúde do Programa de HIV e DST’s 

 
 
 
 
 
 
 



4. Educação que transforma 
 

Propostas:  

a) Cidade Educadora  
A qualidade na educação afirma-se como processo que exige investimentos 
financeiros de longo prazo, participação social e reconhecimento das 
diversidades e desigualdades, culturais, sociais e políticas 

 
b) Valorização das(os) profissionais da educação. Sua efetivação tem como foco 

a implementação do Plano Municipal da Educação (PME)   
c) Elaboração do plano e carreira 
d) Aplicar o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

Ampliar as possibilidades dos saberes, incluindo no currículo escolar, 
disciplinas como música, história da África, espanhol e libras 

e) Criar canal de diálogo entre escola, pais e estudantes 
f) Diretor de escola ser escolhido por votação  
g) Ensinar jogo de xadrez e dama 
h) Criação do conselho escolar em cada escola 
i) Elaboração de um projeto de educação sexual em conjunto com a 

secretária de saúde 
Criação e Implantação do Plano Municipal de Enfrentamento e Prevenção a 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes nas Escolas da Rede 
Municipal 

j) Rever o bolsa creche.  Construir escolas 
Investir na ampliação da oferta de educação pública infantil de 0 (zero ) a e 
(três) anos na rede direta, assegurando a sua qualidade e a articulação da 
etapa escolar seguinte 

k) Inclusão no currículo desenvolvimento humano e cidadania (combate as 

drogas) 

l) Merenda escolar deve ser garantia de segurança alimentar 
Oferecer alimentação saudável nas escolas para garantir o rendimento, o 
desenvolvimento e a necessária educação, visando a formação de bons 
hábitos alimentares aos nossos alunos, com foco no desenvolvimento 
sustentável 

m) Trabalhar no combate ao preconceito (exemplo: racismo) 
Aprimorar ações voltadas para a inclusão das crianças, mulheres, idosos, 
juventude, pessoas com deficiência, negros, LGBTQs e toda gama de 
diversidade existentes na cidade; 
Promover o atendimento e a acessibilidade em todos os aspectos, investindo 
na adequação arquitetônica dos prédios (acessibilidade), na formação dos 
recursos humanos, no acesso à comunicação por meio de linguagens e 
códigos e no combate de toda forma de discriminação e barreiras que impeçam 
o acesso, permanência e a participação plena 

n) Criação de cursinhos populares (pré vestibulares e Enem) 
o) Formação continuada para os professores(as) 
p) Criação de Bibliotecas nos Bairros 
q) Fazer parceria com o Instituto Federal e com a Etec 
r) Interação entras as modalidades (infantil, fundamental, médio, especial 

inclusiva, técnico, faculdade, jovens e adultos) 



Avançar na implementação de projetos voltados à superação de dificuldades 
de aprendizado, garantindo a avaliação processual e contínua (externa e 
interna – Reforço Escolar). 

      Fortalecer ações que contribuam para erradicar a evasão de estudantes    
especialmente as/os jovens. 

 Transformar os espaços educacionais em lugares de criação e recriação da 
cultura, bem como criar um conjunto de ações articuladas que amplie o 
universo cultural de todos os estudantes. 

s) Alfabetização com curso técnico 
t) Criação de cursos profissionalizantes para a terceira idade 
u) Trazer o Senai para a cidade (Incorporá-lo no mesmo espaço do Sesi) 
v) Trazer mais cursos para o Instituto Federal 
w) Educação de período integral 
x) Acesso e Educação Digital (internet, software, aplicativos) 
y) Financiamento de computadores ao estudante em vulnerabilidade social 

 

 

5. Segurança Alimentar 
 

Proposta:  

a) Fazer parcerias com a agricultura familiar/reforma agrária para a 
merenda escolar  

b) Construir o MERCADO MUNICIPAL, com objetivo de implantar as 
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, no enfrentamento 
à exclusão social, por meio de produtores da agricultura familiar e do 
incentivo à comercialização de alimentos orgânicos 

c) Introduzir o consumo de alimentos orgânicos na merenda escolar, 
melhorando a qualidade do alimento servido nas escolas 

 

6. Cultura 
 

Propostas:  

a) Voltar com a Orquestra de Viola 
b) Cultura na Praça 
c) Aula de grafite  
d) Festival Batalha de Rappers 
e) Festival de Teatro de Rua 
f) Ampliação de aulas de música 
g) Aulas de Hip-Hop e break 
h) Festival Batalha de Rappers  e de Slan (que é voz de identidade e 

resistência dos poetas contemporâneos, reivindica cultura jovem, 
popular e negra) 

 



7. Esporte 
 

Propostas:  

a) Incentivo e criação de campeonato amador (futebol, vôlei, basquete) 
b) Esporte nas praças.  Aproximar atividade física da população 
c) Atividades na pista de skate 
d) Criação do campeonato entre escolas em parceria com a secretária de 

educação  
e) Projeto Judô na Escola 
f) Bolsa Atleta Municipal  
g) A prefeitura fazer parceria com o CVI 

 

8. Assistência Social 
 

Propostas:  

a) Implantação da Vigilância Socioassistencial 
b) construção de mais 2 CRAS 
c) Readequação do CRAS do Jardim Novo Ângulo 
d) Construção do CRAS Amanda em terreno próprio 
e) Retorno da Segurança Alimentar à Assistência Social 
f) Implantação de um restaurante comunitário no centro da cidade 
g) Valorização da Educação Social 
h) Contratação de Educadores sociais por concurso público devidamente 

qualificados 
i) Cozinha Comunitária 

 

9. Direito à Cidade e Política Urbana 
Sustentável   

 

Propostas:  

a) Rever e organizar os horários e ônibus 
b) Mobilizar para ter integração dos ônibus entre as cidades vizinhas 

(Sumaré, Paulínia, ...) 
c) Rever o valor da passagem de ônibus 

transporte público de qualidade – rever a forma de contratação das empresas 
de ônibus baseadas em passageiros ser substituída por quilômetros rodados, 
mais ônibus circulando e menos gente usando. 

d) Aumentar as vias de ciclismo 
Expandir a rede de ciclovias integrando as diversas regiões da cidade 
(vias interligadas). 
Mudar o funcionamento do transporte público modais ativos individuais; 



Estacionamento de bicicleta em órgãos públicos. 
e) Revitalizar calçadas 
f) Ampliar a participação e a transparência na gestão das áreas verdes, 

parques e praças da cidade 
g) Implementar ações voltadas à educação ambiental 
h) Criar instrumentos institucionais de preservação ambiental 
i) Aprofundar a democratização do uso e gestão compartilhada de 

espaços públicos envolvendo uma multiplicidade de grupos e coletivos 
j) Elaboração estudos técnicos para adequação do sistema de transporte 

urbano, considerando o desenvolvimento da cidade.  
Pesquisas de satisfação e acolhimento das demandas da população.  Pesquisa 

OD (origem / destino). Criação de frota acessível. Criação do Sistema de 

atendimento à PNE (Pessoas com Necessidade Especiais).  Criação corredores 

exclusivos para transporte público nas principais vias do município. Gratuidade 

na tarifa à estudantes de todos os níveis.  Fiscalização adequada às empresas 

de transporte prestadoras de serviços.  Adequação das políticas públicas do 

segmento transporte à Lei 12.587/12 que instituiu as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. 

k) Revisão do Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana, a fim de 
reafirmar a democratização do uso do território 
Revisão do Contrato de Fiscalização Eletrônica (radares).  Estudo aprofundado 
da necessidade de estacionamento rotativo na área central.  Elaboração do 
Plano Ciclo viário, interligando as regiões da cidade. Investimentos em 
infraestrutura nas vias públicas, criando melhores condições de mobilidade, 
sobretudo nas calçadas com rampas de acesso executadas conforme as 
normas vigentes e adequação e padronização dos mobiliários urbanos.  
Parceria com a Secretaria de Educação para desenvolvimento de projeto para 
introdução da Educação de Trânsito na grade curricular municipal. 

 

 

10. Agro Ecologia 
 

Propostas:  

a) Revitalização das praças 
b) Plantação de árvores em vias públicas 
c) Educação ambiental  
d) Infra estrutura dos parques da cidade tais como equipamentos, 

parquinho infantil, bancos e sanitário publico 
e) Ampliar a participação com transparência na gestão das áreas verdes, 

parques e praças da cidade Implantar Conselhos Gestores nos parques 
da nossa cidade, com a participação da sociedade civil 

f) Criar instrumentos institucionais de preservação ambiental 
g) Aprofundar a democratização do uso e gestão compartilhada de 

espaços públicos envolvendo uma multiplicidade de grupos e coletivos 
h) Investir em estratégias de proteção ambiental a partir de usos 

sustentáveis que combinem a produção de alimentos orgânicos e 
políticas de geração de renda 



i) Investir em estratégias de proteção ambiental a partir de usos 
sustentáveis que combinem a produção de alimentos orgânicos e 
políticas de geração de renda 

j) Recuperar as matas ciliares e proteger as nascentes do município 
k) fiscalizar rigorosamente as ações extrativistas, como a extração de areia 

em cursos d´ água e seus impactos 
l) Incentivo e implantação de Hortas Comunitárias 

 

11. Habitação e Política Urbana 
Sustentável 

 

        Propostas:  

a) Criação da política habitacional (analisar melhor quem realmente 
precisa. Ter critérios melhores) 

b) Programa habitação social, para população de baixa renda, em parceria com 
Associações Comunitárias de Construção por Mutirão ou Cooperativas 

Habitacionais sem fins lucrativos.  destaque 
c) Projeto Arquiteto/Engenheiro Civil da família (a população ter assessoria 

de arquiteto e engenheiro civil para reformas) 
Implantar o PROJETO ARQUITETO DA FAMILIA com objetivo de prestar 
assistência técnica gratuita para as famílias cujas moradias estão localizadas em 
Áreas de Interesse Social, e às famílias de baixa renda, tendo como princípio a 
luta pela garantia do Direito Social à Moradia, previsto no Art. 6º. Da Constituição 
Federal. 

d) Regularização e urbanizar de áreas ocupadas  
e) Moradia para terceira idade 

 
 

12. Cidade Diversa, Inclusiva, Igualitária, 
Cidadã e Garantidora de Direitos 
 

Propostas:  
 
a) Fortalecer o papel do município como protagonista no combate à 

violência a partir de uma política de segurança urbana cidadã, calçada 
na prevenção e no engajamento comunitário 

b) Garantir que o desenvolvimento urbano da cidade siga no caminho 
de uma cidade inclusiva, segura às mulheres, o que significa 
combater firmemente a cultura da violência contra as mulheres 

c) Cidade segura para as mulheres, enfrentamento da violência 
doméstica, implantação da delegacia da mulher 24 horas  - 
acolhimento baseado no respeito, abrigos 

d) Campanha de prevenção do assédio nos transportes 
e) Criação de centro de referência que acolha, apresente políticas de 

prevenção, de saúde e jurídica 



f) Garantia de acesso ao aborto legal 
g) Viabilizar junto ao Governo do Estado a criação da DELEGACIA 

DA MULHER em espaço exclusivo, funcionamento 24 horas 
h) Promover ações focalizadas que fortaleçam os fatores de proteção 

e reduzam os fatores de risco associados à violência de crianças, 
adolescentes, mulheres, idosos, população em situação de rua e 
população LGBTQ 

i) Promover capacitação e formação continuada em Direitos Humanos 
aos servidores públicos municipais, de maneira articulada nos temas 
de combate à intolerância e afirmação identitária nas diversas pautas 
(como LGBTQ, Racismo, Identidade de Gênero, etc) 

j) Para garantir o direito à mobilidade à pessoas com deficiência, o 
governo municipal deve intensificar a ação nos calçamentos da 
cidade e adotar políticas que incluam a proposição de um Plano 
Municipal de Acessibilidade;  

k) Vidas negras importam - Enfrentar o genocídio da juventude negra 
e elaborar o Plano Municipal de Redução dos Homicídios dessa 
população, com propostas de diminuição radical da letalidade da 
polícia, promoção de segurança preventiva, formação qualificada e 
continuada dos agentes policiais e a implementação de políticas de 
controle social da ação policial como ouvidorias e corregedorias 
independentes. 
 

l) Direito à comunicação - Implementar políticas que garantam o 
direito humano à comunicação, assegurando a pluralidade de ideias 
e opiniões dos diferentes grupos sociais e culturais.  
Implementar e/ou ampliar a rede wi-fi livre em espaços públicos do 
município, com atenção especial às periferias urbanas e rurais. 
Promover oficinas de Comunicação Social nas escolas, incentivando 
a comunicação social/educomunicação como tema transversal. 

  
 

13. A proteção da vida da juventude 
exige a garantia de direitos 
 

Ser jovem e, especialmente, jovem negro, constitui fator de risco determinante para a 

sobrevivência no Brasil. O genocídio da juventude negra em curso no país, que mutila 

famílias inteiras e institui verdadeiras zonas de guerra nas periferias brasileiras não 

pode ser tolerado por aqueles comprometidos com o Estado de Direito, a democracia 

e a vida. 

Se é verdade que a responsabilidade por esse quadro reside em grande medida no 

estado policial e criminalizador da juventude negra, também o é que a sua reversão, 

exige um papel ativo do estado brasileiro. 

O Estatuto da Juventude, conquista da luta histórica dos movimentos de juventude no 

país, aponta para a  consolidação de uma Política Nacional de Juventude que articule 

programas de concretização de direitos nos territórios, com participação popular dos 

movimentos de juventude na sua elaboração, execução e avaliação e com um fundo 



que preveja recursos robustos que viabilize a política, é necessidade de primeira 

ordem. 

É necessária a recuperação da experiência do Juventude Viva e de políticas que, 

junto a juventude, mobilizem sociedade civil e Estado para a transformação dos 

territórios. 

Ainda, para defender a vida da juventude, é urgente a revisão da política de segurança 

pública em especial, destaca-se a necessidade de mudança de paradigma de relação 

do Estado com as drogas. A política de guerra às drogas apresenta-se como 

ferramenta de criminalização da juventude negra e periférica, criando ciclos viciosos 

de violência nos territórios periféricos e salvaguardando os grandes traficantes que 

ocupam o congresso nacional. Uma nova política, não discriminatória, desapegada de 

paradigmas estigmatórios e encare o uso de substâncias psicoativas como questão de 

saúde pública conecta-se diretamente com a preservação da vida da juventude. 

 

A juventude é o segmento mais afetado pelo crescente desemprego e informalidade. 

As saídas propostas pelo governo pela carteira verde amarela significam uma vida de 

trabalho sem direitos, fator que contribui, inclusive, para o desalento entre os jovens, 

que tiveram o direito de sonhar com seu futuro - conquistado nos governos do PT - 

retirado pelos governos da austeridade.  

Precisamos de uma política de empregos para a juventude com direitos, garantias, 

que possibilite ao jovem construir sua vida. 

As políticas públicas para a Juventude precisam sair dos projetos e ser 
incorporadas como ações afirmativas de governo 

 

Propostas: 
 

a) Desenvolvimento local e sustentável: temos que pensar na discussão 
de emprego para a juventude e a sustentabilidade como portadora de 
futuro possível. Além disso, acho legal a discussão de integração 
regional dos municípios e como isso é já vivido pela juventude que se 
muda para estudar, trabalhar, etc. 

b) Participação popular e cidadania: Colocar mais centralidade no 
programa, que já tem na pratica, a fundação dos conselhos da 
juventude e secretarias municipais de juventude. Além disso, pensar 
em inclusão digital como algo necessário, como vimos em tempos de 
pandemia, internet virou commodity 

c) Políticas sociais e ampliação dos direitos: como os jovens podem ser 

incluídos e protagonistas das políticas? pensar na discussão de 

renda básica a partir de uma renda jovem. Pensar na política de 

combate a violência como urgente e talvez até radicalizar em discutir 

a partir dos municípios uma nova política de drogas (ou usar a 

juventude para colocar isso na sala) 

d) Gestão ética e eficiente: pensar em cota para a juventude nas 

gestões municipais (inclusive como política de emprego e carreira) 

 



 
14. Segurança  

 

Propostas: 
 
a) Implantar a Guarda Comunitária 
b) Fortalecer a formação de direitos humanos para os guardas 

municipais 

 
15. Hortolândia Saudável e Humanizada 

com Desenvolvimento Sustentável 
 

 
A implantação e implementação de uma proposta de Cidade Saudável 

pressupõe um compromisso com a qualidade de vida.  

Sem uma decisão formal de adesão e comprometimento de governo 

pela condução do processo, não é possível avançar com ações 

intersetoriais e a participação popular, ponto imprescindível nesse 

processo.  

No processo de construção de uma cidade saudável, a participação 
significa uma postura ativa de envolvimento e corresponsabilidade 
dos diversos saberes, setores técnicos e segmentos sociais da 
população na discussão dos problemas da cidade e na tomada de 
decisão sobre as formas de enfrentamento dos mesmos, construindo, 
dessa forma, um projeto mais ampliado e real para a cidade. Além 
disso, é a participação que dá legitimidade política e social a esse 
projeto. 
 
A qualidade de vida depende de suas condições de acesso a bens e 

serviços, a educação, a moradia, saúde, saneamento básico, 

transporte de boa qualidade, trabalho e renda, alimentação 

adequada, um ecossistema estável, a justiça social, a paz e a 

equidade. 

Através da participação, pretende-se aumentar a consciência das 
pessoas acerca desses problemas, em um contínuo exercício de 
construção de cidadania. Ao se democratizar a decisão e a gestão da 
cidade, estamos construindo uma nova forma de governar. 

 
 

 

 



16. Nota 
 

Cidade Educadora  

Elemento que orienta as políticas da cidade.  Remete ao entendimento da 
cidade como território educativo. 

E o processo educativo como um processo permanente e integrador que deve 
ser garantido a todos em condições de igualdade. 

 

Polos tecnológicos  

Os polos tecnológicos se baseiam em uma relação de sinergia entre três 
agentes principais: a indústria, as universidades e o poder público.  

Nesse sentido, a participação das instituições de ensino e pesquisa é 
fundamental para a transferência de conhecimento para a iniciativa privada, o 
que permite o surgimento de novas tecnologias, refletindo em melhorias para a 
sociedade. 

Motivando institutos educacionais e empresas a trabalharem em conjunto. 

 

Incubadora 

A incubadora de empresas é uma forma de estimular o empreendedorismo.  

Ela fortalece e prepara as pequenas empresas com o intuito de fazê-las 
sobreviver no mercado. É um local que abriga esses negócios, oferecendo 
estrutura capaz de estimular, fornecer e agilizar a transferência de resultados 
de pesquisa para atividades voltadas à produção. 

 

 

 

Segurança alimentar 

O direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis.  E os aspectos relacionados à inocuidade dos 
alimentos que asseguram a sua qualidade em termos microbiológicos, físicos, 
químicos e sensoriais. 

A segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em todos os 
momentos, têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, 
seguros e nutritivos que satisfaçam suas necessidades alimentares para uma 
vida ativa e saudável. 

 



Economia Solidária 

É uma forma autônoma de gerir os recursos humanos e naturais de maneira 
que as desigualdades sociais sejam reduzidas a médio e longo prazo. A 
vantagem da Economia Solidária é que ela repensa a relação com o lucro, 
transformando todo o trabalho gerado em benefício para a sociedade como um 
todo, e não apenas para uma parcela dela. 

 

 


