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APRESENTAÇÃO  

 

O Brasil e o povo brasileiro vivem tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e econômica, 

foi agravada pela pandemia da COVID-19 e pelo desgoverno do Bolsonaro. A retirada de direitos, o 

desmonte das políticas públicas, o ataque ao patrimônio público, a total ausência de programas de 

desenvolvimento, faz com que a queda de arrecadação e o aumento da demanda por serviços 

públicos cresçam cada vez mais nos municípios brasileiros. Portanto, é fundamental assumir o 

compromisso de governar, com visão inovadora, pautada na gestão ética, transparente e 

democrática, com ampla participação popular, priorizando e cuidando dos que mais precisam. 

Neste cenário, o Partido dos Trabalhadores apresenta seu Programa de Governo para Barueri, 

período 2021-2024, com um projeto de gestão inovadora, com o olhar no presente, mas projetando 

ações para o seu futuro. 

Nossa administração promoverá uma efetiva inversão de prioridades, comprometida com o 

bem-estar da população, privilegiando os investimentos sociais nas áreas de empregabilidade, 

educação, saúde, assistência, saneamento básico, habitação, transporte, meio ambiente, cultura, 

desenvolvimento local, de forma articulada com todos os segmentos sociais e esferas de poder.   

Para isso, vamos debater com a população de Barueri as propostas para uma gestão aberta 

ao diálogo e à participação popular. Uma gestão atenta às reais necessidades da população e às 

dificuldades dos segmentos vulneráveis, que estará desamparada diante da grave situação do país. 

Em virtude disso, apresentamos nosso Programa de Governo, fruto do acúmulo histórico das 

propostas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores, que por meio de seus mandatos populares 

vem atuando na defesa de um plano de reconstrução e transformação social, capaz, não apenas de 

retomar o crescimento da economia, mas, acima de tudo, de construir um desenvolvimento local, 

social e ambientalmente sustentável.    

Temos plena convicção que, com o apoio da população de Barueri, implantaremos as políticas 

que formulamos e defendemos, em pleitos eleitorais recentes, tanto no âmbito federal e estadual, 

quanto no municipal. A partir da evolução e ampliação dessas propostas e do desenvolvimento de 

novos projetos, apresentamos as diretrizes e compromissos que assumimos com o povo de Barueri. 
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OS DESAFIOS DA CONJUNTURA 

 

A campanha eleitoral municipal em 2020 será realizada em uma conjuntura na qual os danos 

da política ultraliberal, desenvolvida no país desde 2016, vêm provocando desmontes e retrocessos 

nas políticas sociais, nos direitos previdenciários e trabalhistas, com privatizações e cortes 

provocados pela Emenda Constitucional 95/2016, mais conhecida como a PEC da Morte, por reduzir 

gastos em áreas essenciais e congelar os gastos públicos por nada menos que 20 anos.    

O Brasil vive uma crise sem precedentes na história. Esta crise - sanitária, social, econômica, 

política, ambiental e cultural – está entrelaçada a uma crise mundial, gera insegurança, medo, 

descrença e pessimismo na sociedade.   

Após anos de estabilidade democrática, em um curto período da história brasileira, inúmeros 

direitos foram cassados, violados e massacrados, com diversos casos de violência, incentivados pelo 

discurso de ódio. O país andou para trás na renda do povo, na saúde, na educação, na defesa do meio 

ambiente e na liberdade. 

O desemprego está nas alturas e quase 90% das ocupações criadas são informais, segundo o 

IBGE. A taxa de trabalhadores sem registro, sem direitos e proteção social já ultrapassa 40% - sem 

falar dos desalentados que nem ocupação têm.  

São estes que sofrem com o aumento dos combustíveis e do gás de cozinha e do abusivo 

preço dos alimentos. O desmatamento aumentou 83%, com incentivo de um governo que arruinou 

nossa imagem junto aos ambientalistas e à comunidade internacional. Líderes indígenas e 

sindicalistas foram assassinados; professores e artistas, perseguidos; e mulheres, pessoas negras e 

LGBTIQ+s sofrem diariamente violência e são assassinadas, tudo isso com total aval do governo 

federal.  

No centro desses retrocessos está a imposição de um modelo concentrador de riqueza e 

renda excludente, que propõe o desmonte do Estado - não só por meio da privatização selvagem de 

empresas, como a Petrobras e riquezas como o pré-sal, mas pela destruição dos instrumentos de 

construção da soberania nacional, como os bancos públicos e o fomento à ciência e tecnologia. 

Vivemos tempos sombrios, com ações potencializadas por um governo que ataca os direitos 

humanos, os direitos sociais, o meio ambiente e a soberania. Os desdobramentos da pandemia, que 

com a política genocida do governo levou mais de 130 mil, brasileiros e brasileiras, a morrerem de 

Covid-19, somente agravaram tudo o que já vinha sucedendo no país, desde o golpe de 2016, que 

retirou a Presidente Dilma Rousseff do poder. 

Associada à crise existente e tendo como principais protagonistas segmentos conservadores 

da sociedade, nos últimos tempos, presenciamos o avanço de grupos portadores de visões 

retrógradas e excludentes, no cenário político brasileiro, seja no aprofundamento do 

comportamento antipolítico, seja no discurso de ódio a trabalhadores, sindicatos e movimentos 

sociais, bem como o constrangimento aos que pensam diferente de sua linha ideológica. 
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Mas, por outro lado, apesar do clima de intimidação, agressão e violência que estes setores 

buscam criar, vislumbramos a mobilização dos mais diversos grupos de defensores da democracia, 

mostrando a força dos que resistem aos retrocessos de um governo ditatorial, instalado em nosso 

país.   

Por isso mesmo, além de se unir ao clamor popular em defesa da soberania do voto, nossa 

campanha enfrentará o pleito municipal como mais uma etapa na luta pela preservação da legalidade 

democrática e das conquistas sociais no Brasil, adquiridas mais fortemente ao longo de 13 anos dos 

governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma Rousseff.     

No presente Programa de Governo, estes objetivos se traduzem em uma proposta 

progressista, democrática e popular que busca reafirmar os direitos de uma Barueri onde as pessoas 

exerçam plenamente sua cidadania, que seja justa, fraterna e solidária.  

O Brasil passou nos governos petistas de 2003 a 2015, por transformações inéditas em sua história. 

Pela primeira vez, o crescimento econômico veio acompanhado de distribuição de renda, redução das 

desigualdades e geração de oportunidades. 

Os municípios espelharam essas conquistas das mais variadas formas. Uma delas foi o crescente 

orçamento municipal, que permitiu às prefeituras o desenvolvimento de políticas públicas de grande alcance. 

Barueri, cidade com cerca de 274 mil habitantes, tem, registrados pelas empresas aqui sediadas, 246 

mil trabalhadores e trabalhadoras. A título de comparação, nossa vizinha Osasco, tem apenas 140 mil 

registrados, numa população de 700 mil habitantes. 

O salário médio mensal, em 2018, foi, em Barueri, de 4,45 salários mínimos, conferindo-lhe o 5º lugar 

entre as 645 cidades paulistas e o 18º no país (5.570 municípios). 

Por outro lado, 34,5% da população do município, pouco mais de 1/3, tinha renda familiar de até ½ 

salário mínimo por pessoa, colocando-o no 156º lugar no estado e no 3675º lugar no país. 

Este aparente paradoxo apenas desnuda o fato de que as boas ocupações de funções nas empresas 

de Barueri, notadamente as instaladas em Alphaville, Tamboré e vizinhança, não são preenchidas, na sua 

maioria, por nossos munícipes. 

Portanto, sem prejuízo da atenção às várias áreas de competência da gestão municipal pela prefeitura, 

a empregabilidade surge como o desafio óbvio e inescapável para uma gestão democrática e eficaz do 

município. Outros desafios consistem em, reafirmando os princípios norteadores que nossos  governos 

promoveram na esfera nacional, gerar e garantir novos direitos, como: o caráter público do SUS; a 

educação pública, gratuita, de qualidade, laica e livre de censuras; as políticas sociais como 

instrumentos de combate à miséria, à pobreza e à desigualdade; o Estado como promotor das 

igualdades de gênero, etnia, etária e orientação sexual; a transparência na gestão pública; a 

participação política como elemento de decisão pública, dentre outros.    

Por isso mesmo, nos orgulhamos das políticas públicas implantadas nos governos do 

Presidente Lula e da Presidenta Dilma, muitas das quais estão presentes aqui em Barueri. Programas 

e investimentos desenvolvidos, tais como: elevação do salário mínimo, os Programas Bolsa Família, 

o Luz para Todos, o Minha Casa, Minha Vida, o Brasil sem Miséria, o de Acesso ao Ensino Técnico e 

emprego (PRONATEC), o da Universidade para todos (PROUNI), a criação da Farmácia Popular, o Piso 
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Nacional de Educação, o combate ao trabalho escravo, o SAMU, a construção de UPAS e a 

implementação do Programa Mais Médicos, o apoio à agricultura familiar, entre outros.   

Todas essas conquistas deram origem a um desenvolvimento que possibilitou a redução da 

pobreza, da desigualdade e a melhoras significativas na distribuição da renda familiar de todo o país.   

Infelizmente, a atual gestão municipal não deu prioridade às ações voltadas a melhorar as 

condições de vida da população, seja por falta de visão e de conhecimento, ou, até mesmo 

incompetência administrativa, deixando a comunidade desamparada. 

Por isso mesmo, é visível em nosso município o bate-cabeça com a gestão da saúde, 

especialmente a atenção básica, demonstrada de forma dramática pela pandemia do COVID-19, que 

levou Barueri ao terceiro lugar, entre os municípios acima de 100 mil habitantes, na taxa de 

mortalidade (óbitos por cem mil habitantes) causada pela doença; a lenta evolução nos indicadores 

educacionais; o preço das passagens de ônibus; a falta de transparência e participação popular 

efetiva nas decisões de governo.  

Diferentemente do desprezo aos mais pobres, demonstrado pelos governantes atuais, as 

gestões petistas sempre tiveram como foco principal diminuir o abismo existente entre privilegiados 

e excluídos e a defesa da vida e da dignidade dos que mais precisam. 

O povo de Barueri merece um governo que tenha capacidade de enfrentar os duros desafios 

dos tempos atuais e que aja no interesse da maioria da população. Para isso, a candidatura de 

Baltasar Rosa da Silva, como prefeito e Flávio Vieira, como vice-prefeito, se apresentam para 

debater publicamente as diretrizes de um Programa de Governo para construir uma Barueri 

socialmente justa, que aprofunde a democracia e a participação popular e que enfrente os problemas 

do município.   
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DIRETRIZES E PROPOSTAS DO 

PROGRAMA DE GOVERNO. 
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I. TRANSIÇÃO ECOLÓGICA PARA A SOCIEDADE DO SÉCULO XXI 

A transição ecológica é um processo estratégico, comprometido com a luta por um meio 

ambiente equilibrado, a instituição de novas formas de produzir e consumir e a busca do 

desenvolvimento sustentável. A pandemia alertou ainda mais o mundo para a correlação entre 

desequilíbrios ecológicos e pandemias, reforçando a essencialidade da questão ecológica.  

Propomos outros valores e referenciais de consumo, um novo padrão de produção no 

município, compatível com a urgência dos desafios ambientais e, ao mesmo tempo, capaz de 

apresentar alternativas econômicas que aproveitem a diversidade sociocultural e ambiental do nosso 

município, seja no campo ou na cidade. 

Nosso compromisso ético e político é contribuir para enfrentar as mudanças climáticas e 

mitigar os efeitos de eventos extremos, como chuvas muito volumosas que ocasionam enchentes e 

deslizamentos, ou as secas prolongadas que afetam o abastecimento de água e as atividades 

agropecuárias.  

Esse eixo articulador aponta para uma economia justa, que não desperdiça e nem esgota 

recursos naturais existentes, protegendo as necessidades das gerações atuais e futuras.  

Temos que pensar no longo prazo. Temos que transformar a crise ambiental em oportunidades 

para o bem viver do povo brasileiro e de toda humanidade. Os municípios podem fazer a sua parte, 

com muitas iniciativas para iniciar esse caminho. 

Nosso Programa contém medidas com essa lógica em todas as áreas de governo. No que se 

refere à transição ecológica, mais diretamente, é composto das seguintes propostas:     

 Tornar nossa cidade sustentável e resiliente, a partir da: 

o Proteção dos mananciais. 

o Promoção de energia limpa, com instalação de energia solar nas unidades da prefeitura. 

o Diminuição da emissão de poluentes, que afetam a qualidade do ar, do solo e água e de gases 

de efeito estufa. 

o Mitigação dos riscos de desastres ambientais: enchentes, deslizamentos de encostas,  

mapeando e implantando plano de atenção aos passivos ambientais. 

 Estimular as empresas locais a adotarem medidas para tornarem-se progressivamente 

sustentáveis ambientalmente. 

 Iniciar a conversão da frota de transporte coletivo e dos veículos da frota municipal para 

tecnologia menos poluente. 

 Multiplicar parques e intensificar arborização no espaço urbano. 

 Promover a segurança alimentar e o desenvolvimento da agroecologia, incentivando a produção 

de alimentos saudáveis a partir de conhecimentos tradicionais e científicos. 

 Rever o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com o máximo de 

envolvimento das comunidades e dos demais atores envolvidos na produção de resíduos. 

 Estimular a responsabilidade e a participação da sociedade nas iniciativas de controle da poluição 

e do impacto ambiental, bem como pelo consumo responsável. 
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 Instituir no âmbito do município o IPTU verde, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, 

protejam e recuperem o meio ambiente, mediante a concessão de benefícios tributários ao 

contribuinte. 

 Reavaliar a construção da Usina de Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Recuperação de Energia (URE) de Barueri, que utiliza o conceito de incineração (queima do lixo); 

ampliar a coleta seletiva, com tratamento mais eficiente dos resíduos sólidos e incentivar as 

iniciativas populares e cooperativas de catadores a atuarem, com o intuito de reduzir ao máximo 

o volume de lixo produzido. 

 Implantar políticas de proteção aos recursos naturais e estimular o uso e o desenvolvimento de 

tecnologias mais sustentáveis, como a agricultura orgânica, a permacultura, as hortas 

comunitárias, etc, sempre pensando em melhor eficiência e menor impacto sobre o meio 

ambiente. 

 Revisar o Plano Diretor para enfrentar os desafios da cidade a partir de uma perspectiva 

humanista, que garantam a saúde e a qualidade de vida. Comprometemo-nos com uma política 

de reforma urbana que priorize a regularização fundiária e habitação popular respeitando o direito 

à moradia digna e que não se submeta completamente  à especulação imobiliária. Não há moradia 

digna sem área verde, ar puro e infraestrutura. 

 Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental;  

 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 Fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente para recebimento e alocação de recursos 

provenientes de multas, impostos e outros a serem utilizados em ações de proteção e conservação 

ambientais. 

 Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em conformidade e integrado ao Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e ao sistema estadual. 

 Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo respostas mais rápidas 

ao empreendedor. 

 Intensificar ações de fiscalização ambiental integrada aos demais órgãos ambientais. 

 Implantar sistema de controle com ênfase na prevenção de eventos críticos de poluição, fixando, 

inclusive, metas de redução. 

 Reforçar o sistema de monitoramento de áreas de risco, articulado com a Defesa Civil, e executar 

as obras prioritárias. 

 Estabelecer meios de redução de passivo ambiental, em parceria com os responsáveis, 

identificando e caracterizando as áreas contaminadas do município, bem como propondo 

soluções e intervenções adequadas a cada caso. 

 Reforçar as medidas mitigadoras e compensatórias para usos e ocupações do solo e atividades 

com potencial de impacto à saúde humana e/ou ambiental. 

 Oferecer orientação gratuita à população para orientação sobre os procedimentos e legislações 

ambientais, assim como em ações de defesa dos cidadãos prejudicados por danos ou passivos 

ambientais. 

 Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas de educação ambiental, envolvendo os 

diversos setores na mobilização da população para a resolução de problemas locais e regionais. 
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 Criar a Escola Municipal de Educação Ambiental. 

 Efetivar a criação do Parque Natural Municipal da Cachoeira e estruturá-lo para aproveitamento 

do ecoturismo. 

 Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino. 

 Criar e implantar unidades de conservação municipais e implementar seus respectivos planos de 

manejo, consolidando a proteção dessas áreas. 

 Elaborar e implementar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solo, água e 

ar. 

 Estimular e apoiar parcerias e iniciativas próprias da comunidade para a requalificação ambiental 

de áreas públicas e privadas, incentivando a prática da conservação. 

 Rever o Plano de Investimento da Sabesp previsto no termo de transferência dos serviços de água 

e esgoto. 

 Retomar o planejamento e a fiscalização dos serviços de água e esgoto.  

 Trabalhar para ampliação e diversificação da cobertura das redes de abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário no município. 

 Elaborar e implementar o Plano Diretor de Água e Esgoto. 

 Intensificar as ações de fiscalização para eliminar o despejo de esgotos em redes de águas pluviais 

e de águas pluviais em redes de esgotos, visando minimizar o retorno dos dejetos em períodos de 

chuva e a poluição de galerias e córregos. 

 Elaborar e implementar o Plano Setorial de Drenagem, visando identificar os pontos de 

alagamento ou inundação, as soluções necessárias e a priorização de ações e obras. 

 Garantir o cumprimento dos cronogramas de manutenção, limpeza de margens e 

desassoreamento de córregos, bem como a limpeza das bocas-de-lobo. 

 Manter a gestão junto ao governo do Estado, buscando a implantação de sistemas que minimizem 

os problemas de inundação do município. 

 Implantar sistemas para controle e monitoramento de inundações.  

 Intensificar a captação de recursos destinados à expansão e melhoria do sistema de drenagem. 

 Estimular as práticas de redução, triagem, reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, bem como 

a organização do mercado de recicláveis e o fomento à geração de emprego e renda, estimulando 

a organização de associações comunitárias e cooperativas de catadores. 
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II. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO - 
EMPREGABILIDADE 

Um plano de desenvolvimento para a cidade deve contemplar a escala metropolitana, adotar 

estratégias de economia solidária, formalizar a integração do comércio informal às grandes redes de 

distribuição e atrair investimentos em áreas com baixo impacto ambiental, grande capacidade de 

geração de empregos e um aumento real na arrecadação municipal, visando a dar mais autonomia à 

gestão financeira dos recursos públicos. Por outro lado, com um salário médio mensal, em 2018, de 

4,45 salários mínimos, conferindo-lhe o 5º lugar entre as 645 cidades paulistas e o 18º no país (5.570 

municípios),  a cidade ainda convive  com 34,5% da população do município, pouco mais de 1/3, com 

renda familiar de até ½ salário mínimo por pessoa, colocando-a no 156º lugar no estado e no 3675º 

lugar no país. Este aparente paradoxo apenas desnuda o fato de que as boas ocupações de funções 

nas empresas de Barueri, notadamente as instaladas em Alphaville, Tamboré e vizinhança, não são 

preenchidas, na sua maioria, por nossos munícipes. Portanto, sem prejuízo da atenção às várias áreas 

de competência da gestão municipal pela prefeitura, a empregabilidade surge como o desafio óbvio 

e inescapável para uma gestão democrática e eficaz do município. 

Propostas: 

 Implementar políticas de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o 

crescimento econômico, a atração de investimentos, a redução das desigualdades, a 

competitividade da economia, a geração de emprego e renda, o empreendedorismo, a 

Economia Solidária, o Cooperativismo e a inovação de tecnologia. 

 Desenvolver e implementar princípios e indicadores de sustentabilidade para as empresas, 

desde a localização mais apropriada para cada uma, passando por seus processos e produtos, 

até a sustentabilidade das cadeias produtivas que a integram.  

 Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo.  

 Priorizar compras públicas junto a empreendimentos de Economia Solidária e Cooperativismo 

Popular. 

 Inclusão dos Catadores na política de coleta seletiva, com remuneração pelos serviços 

prestados. 

 Implantar programas de qualificação de mão-de-obra e formação técnica, de nível superior e 

médio, através de parcerias com instituições municipais, estaduais e federais com o intuito 

de requalificar profissionalmente o trabalhador para ser reintegrado no mercado de trabalho. 

 Criar e consolidar o Programa de Incubadora de Cooperativas.  

 Criar o Centro Público de Trabalho e Renda.  

 Apoiar as pequenas e médias empresas, favorecendo sua competitividade no mercado.  

 Estimular as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção, comercialização, 

compras compartilhadas, cadeias produtivas, associações e cooperativas nos diversos setores 

da economia.  

 Criar o Fórum Municipal de Economia Solidária.  

 Organizar o comércio informal de ambulantes.  

 Estimular o intercâmbio entre os empreendedores, para criarem uma rede de economia com 

o objetivo de divulgar e comercializar seus produtos e serviços.  
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 Incentivar e dar suporte e assessoria para a formação de cooperativas de profissionais da 

Construção Civil (pedreiros, eletricistas, encanadores, pintores, etc.) e, proporcionar a 

absorção da mão de obra destes profissionais em programas que visem à revitalização 

urbana, proporcionando a geração de renda para o trabalhador e o embelezamento da 

cidade, especialmente das periferias.  

 Proposta de isenção fiscal para empresas que já estão instaladas no município, podendo 

reduzir o IPTU, ISS e de taxas e contribuições de competência do município, desde que as 

empresas instaladas empreguem a mão-de-obra da cidade.  

 Incentivar a criação de cooperativas de trabalho, e qualificar a mão-de-obra local para 

segmentos específicos. Estudar junto ao legislativo, propostas para a contratação destas 

cooperativas de trabalho para executarem a administração e gestão de equipamentos 

públicos, pequenas obras e geração de conhecimento; 

 Incentivar o comércio local com infraestrutura necessária para que os comércios funcionem 

em condições boas e com segurança; 

 Parceria com entidades que dialogam com estudos para aumentar o emprego no município, 

bem como a geração de trabalho e renda. 

 Incentivar a criação de projetos de economia solidária, organizando por segmentos, para 

gerar mais emprego e renda; 

 Implantar a “tarifa zero”, tirando os encargos, como o vale-transporte, do custo dos produtos 

e serviços das empresas; 

 Parceria com faculdades e escolas para estudo e capacitação da mão-de-obra para o 

município.  

 Exigir das empresas instaladas na cidade, o cumprimento da convenção coletiva de seus 

respectivos sindicatos, como a utilização de EPIS, fornecimento de refeição no local, cesta 

básica e convênio médico. Isso irá ajudar desafogar o sistema público da cidade e trazer 

melhor qualidade de vida para seus funcionários. 
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III. DESENVOLVIMENTO URBANO E O DIREITO À  CIDADE 
 

A melhoria da qualidade de vida na nossa cidade passa pelo combate e redução das 
desigualdades, em suas diversas dimensões, além da garantia do direito à cidade.  

O pleno direito à cidade se dará por meio do acesso à moradia digna com saneamento básico 
- água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem das águas pluviais. Acesso a uma 
mobilidade urbana que priorize o transporte coletivo, o sistema viário seguro e, ainda, que garanta a 
promoção do acesso equitativo aos equipamentos públicos de cultura, lazer, educação, saúde em 
todos os bairros  

Assim como nas demais áreas de governo, aqui também adotaremos medidas para iniciar a 
transição ecológica em nossa cidade, contribuindo para o controle das mudanças climáticas e a 
mitigação dos efeitos de eventos extremos, contribuindo para a redução das emissões de gases de 
efeito estufa e da poluição. 

A crise econômica que afeta as receitas municipais, agravada pela extinção dos mecanismos 
de financiamento federal aos municípios para políticas de saneamento, mobilidade urbana e 
habitação para baixa renda, com a extinção do Programa Minha Casa Minha Vida, colocam 
dificuldades para uma atuação mais ampla.   

Neste cenário desafiador nossos compromissos para o desenvolvimento urbano se 
consolidarão por meio das diretrizes e propostas a seguir:  

Planejamento Urbano Inclusivo e Participativo  

 Estabelecer um processo de elaboração e revisão do Plano Diretor, com leitura participativa do 
território urbano, que permitirá a discussão dos principais problemas, conflitos e potencialidades, 
estabelecendo metas de médio e longo. 

 Tratar os assentamentos precários e as áreas periféricas com políticas públicas articuladas a 
investimentos em infraestrutura, melhoria dos espaços públicos e incentivos para instalação de 
atividades de geração de emprego e renda, reforçando a tendência policêntrica da cidade. 

 Garantir as funções sociais da propriedade e da cidade por meio da aplicação dos instrumentos 
do Estatuto das Cidades, em especial das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), possibilitando 
a construção de habitação de interesse social nas áreas consolidadas, o IPTU progressivo e a 
edificação compulsória para refrear a especulação imobiliária. 

 Atuar de maneira proativa na construção e fortalecimento das instâncias de governança regionais 
e/ou metropolitanas. 

Moradia Digna  

A melhoria das condições de habitabilidade e de moradia mostrou-se essencial para lidar com 
a crise sanitária provocada pelo COVID-19, assim como para mitigar os efeitos dos eventos extremos 
causados pelas mudanças climáticas. 

Em ambos os casos, apesar de atingir a todos, os impactos mais dramáticos ocorrem com as 
famílias mais vulneráveis, que não tem acesso à infraestrutura adequada ou vivem em área de risco.  
Propostas: 

 Implementar uma política municipal de habitação com ações para as diferentes necessidades, por 
meio da promoção, financiamento e assistência técnica para a regularização fundiária; a melhoria 
de moradias precárias; produção de lotes urbanizados e de moradia.   

 Estabelecer parceria e assistência técnica aos movimentos sociais, ONGs, grupos organizados e 
sindicatos, para os projetos de habitação do município. 

 Utilizar os terrenos e edifícios vazios para a produção de moradias de interesse social e de 
equipamentos públicos. 
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 Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de financiamento e ações de 

parcerias com o Governo Federal. 

 Promover a regularização fundiária das áreas já ocupadas. 

 Rever o Plano Municipal de Eliminação das Áreas de Risco. 

 Garantir a função social da propriedade urbana definida pelo Estatuto da Cidade. 

 Identificar as áreas vazias que não cumprem a função social da propriedade para criar novas Zeis 

(Zonas Especiais de Interesse Social) e destiná-las para produção de habitação social pelo setor 

público ou privado (Habitação de Interesse Social ou Habitação de Mercado Popular). 

 Elaborar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que deverá 

definir ações de curto, médio e longo prazo, por meio da participação cidadã, com atenção 

especial para as áreas de assentamentos subnormais, de mananciais e para as áreas conturbadas. 

 Elaborar legislação específica para produção de habitação social, estabelecendo condições de 

licenciamento e parâmetros urbanísticos e edifícios especiais para estimular sua produção. 

 Criar o Sistema Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. 

 Criar as condições para que o município possa aderir de forma plena ao Sistema Nacional de 

Habitação. 

 Apoiar o Fundo Municipal da Habitação, promovendo o investimento coordenado dos recursos da 

área. 

 Garantir prioritariamente o acesso da população com renda de até três salários mínimos aos 

programas habitacionais. 

 Elaborar critérios para o atendimento habitacional, priorizando as demandas. 

 Os programas deverão incentivar a diversidade social, combinar soluções habitacionais com ações 

qualificadas de geração de renda e estimular a reforma de prédios vazios. 

 Melhorar a qualidade do ambiente urbano e implementar uma política habitacional compatível 

com as políticas de gestão e de saneamento ambiental, em especial em áreas de risco e de 

preservação ambiental, como os mananciais. 

 Produzir novas moradias, por meio de mutirão associativo, financiamento de habitação de 

interesse social (HIS) e parceria empresarial, entre outros. 

 Apoiar a autoconstrução na reforma e ampliação de moradias, melhorando as condições de 

habitabilidade da população. 

 Ampliar o Programa de Aluguel Social para garantir o acesso da população às condições dignas de 

moradia. 

 

Saneamento Básico 

A garantia do acesso ao saneamento básico entendido como abastecimento de água; coleta 
e tratamento de esgotos; coleta e tratamento dos resíduos sólidos e limpeza urbana; e manejo das 
águas pluviais urbanas para toda a população é um dos grandes desafios para todas as cidades.  

 Apesar da lei federal nº 14.026/20, que buscou enfraquecer o papel do município como 
titular e concedente do saneamento básico, ter sido aprovada, acreditamos que o município tem um 
papel essencial na regulação dos serviços e dos investimentos na cidade, inclusive nos casos em que 
os serviços estão a cargo de companhias estaduais ou empresas privadas.  

 

Abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto 
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 Garantir às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, o acesso à tarifa social. 

 Assegurar a gestão da água com a preservação das nascentes e dos mananciais, promovendo a 
despoluição e recuperação de nascentes, rios e mananciais degradados. 

 Participar ativamente nos Comitês de Bacia Hidrográfica, visando a melhorar a gestão ambiental 
dos recursos hídricos na região. 

 Ampliar o reuso de água nas atividades e edificações da prefeitura e incentivar as empresas e a 
população a fazerem o mesmo.  

 Aumentar progressivamente a coleta e o tratamento de esgoto, mantendo rigorosa separação 
entre águas pluviais e esgoto. 

 Fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade dos imóveis estarem ligados à rede de esgoto. 

 Aperfeiçoar os instrumentos de regulação dos serviços e dos mecanismos de participação social. 

Resíduos Sólidos    

 Equacionar o processo de coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos, incluindo os 
materiais recicláveis, tendo como alternativa a construção de um consórcio intermunicipal.  

 Ampliar a coleta seletiva de lixo, incluindo as cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
ao sistema e desenvolvendo programas de educação ambiental para incentivo ao consumo 
responsável, a redução da geração de resíduos, o aumento da reciclagem e da compostagem 
residencial. 

 Rever o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com o máximo de 
envolvimento das comunidades, dos catadores e demais atores da cadeia de resíduos sólidos: 
produtores, comerciantes, distribuidores, importadores, prestadores de serviço público ou 
privado de manejo de resíduos sólidos e consumidores. 

Drenagem  

 Criar legislação que induza o aumento da permeabilidade do solo e a proteção de áreas sujeitas 
às inundações. 

 Elaborar Plano de Drenagem, visando a identificar os pontos de alagamento ou inundação, para 
priorizar soluções e implantar controle e monitoramento desses eventos. 

 Fazer a manutenção permanente do sistema de drenagem urbana e o desassoreamento de rios e 
córregos. 

 Pavimentar e qualificar vias urbanas, considerando os sistemas de drenagem de águas pluviais, 
redes de água e esgoto e calçadas permeáveis. 

Transporte e Mobilidade Urbana  

A organização e os investimentos no sistema viário da nossa cidade vão privilegiar a circulação do 

transporte coletivo e a segurança dos ciclistas e dos pedestres.  

 Reduzir a necessidade de utilização de transporte individual motorizado e promover meios de 

transportes coletivos acessíveis a todos, como ônibus sem catracas, gratuidade da passagem – 

“Tarifa Zero” - o governo municipal assumindo os custos e criando um Fundo de Transporte 

Municipal, buscando alternativas em aumento de imposto progressivo (IPTU e/ou INSS), 

investimentos estaduais e federais. Com base em estudos, este projeto de gratuidade do 

transporte poderá ser implantado gradativamente. Os colaboradores que hoje executam tarefas 

como cobradores, serão alocados em outras funções, como fiscalização e/ou treinamento para 

novos motoristas, respeitando rigorosamente a orientação para passageiros sentados e em pé, 

principalmente para evitar aglomeração de passageiros, pensando na saúde dos usuários. Para tal 

projeto será necessário uma Planilha de Transporte com base na sugerida pela ANTP – Agência 
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Nacional de Transportes Público. Assim como modificar a forma de pagamento às concessionárias, 

não mais por lotação, mas por locação de percurso (ou km), fiscalizado por uma central 

operacional municipal do transporte moderna e tecnológica (contabilidade e fiscalização). 

 Auditoria das concessões de linhas de ônibus do município e verificação das condições de 

legalidade, moralidade, razoabilidade, sustentabilidade econômica e eficiência das mesmas. 

 Estudo e planejamento urbano para a implantação de um projeto de Engenharia de Tráfego 

moderno e eficiente para a cidade. 

 Assegurar a ampliação da frota de ônibus em operação, visando a melhorar a qualidade do 

atendimento e a adequação da oferta de ônibus à demanda, em especial nos horários de pico. 

 Melhorar as condições de conforto e de informação aos usuários nos pontos de embarque e 

desembarque. 

 Instalar sistema eletrônico de monitoramento para efetivo controle operacional da frota do 

transporte coletivo. 

 Implantar, de forma gradativa, o uso de combustíveis limpos na frota de ônibus do município. 

 Implantar terminais de transporte coletivo, ligando as diversas regiões da cidade sem 

necessariamente passar pelo Centro, para evitar aglomeração e trânsito.  

 Atuar e discutir junto ao Governo do Estado a necessidade de outras formas de transportes, como 

extensão da linha do metrô para Barueri. 

 Reestruturar a rede de linhas de transporte coletivo, visando maior racionalização e eficiência. 

 Desenvolver e manter uma boa estrutura para locomoção de pedestres e pessoas com 

deficiências, com calçadas e travessias acessíveis e adequadas. 

 Articular a integração física, operacional e tarifária do transporte coletivo urbano com o transporte 

público metropolitano, junto ao Governo do Estado. 

 Negociar a implantação de novas linhas intermunicipais ligando os principais centros de bairro da 

cidade à Capital e outras cidades da região. 

 Implementar um Plano Cicloviário Municipal integrado ao planejamento urbano e de transportes, 

que permita promover a implantação de uma malha cicloviária nas partes planas da cidade, como 

também a criação de bicicletários públicos próximos aos terminais de trens e ônibus, como 

também a criação de estacionamento de bicicletas em prédios públicos. 

 Desenvolver treinamento permanente para os trabalhadores que operam no transporte coletivo, 

visando a excelência no atendimento da população usuária. 

 Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo. 

 Formar a Câmara de Transporte e Trânsito, envolvendo poder público, população e empresa de 

transporte, visando à elaboração de soluções e iniciativas de melhorias na área. 

 Aprimorar os serviços de táxi e de aplicativos, transporte de escolares e de fretamento. 

 Aprimorar a elaboração das estatísticas de acidentes de trânsito, visando à identificação dos locais 

de maior incidência de acidentes para orientar as intervenções de engenharia, fiscalização, 

operação e educação de trânsito. 

 Aprimorar e intensificar os serviços de manutenção e implantar sinalização viária horizontal, 

vertical e semafórica com tecnologia de ponta, central semafórica inteligente e painéis de 

mensagens variáveis. 

 Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito, voltado para crianças em idade 

escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores e passageiros. 
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 Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no entorno das escolas. 

 Zelar para que projetos de empreendimentos, considerados geradores de tráfego, contenham 

medidas para reduzir os impactos na circulação viária. 

 Integrar, nas regiões metropolitanas, o transporte coletivo com planejamento conjunto entre os 

municípios e o Estado, de forma a melhor atender à população, evitando sobreposição de linhas, 

racionalizando custos e praticando tarifa única e integrada, independentemente do número de 

viagens, para não onerar os moradores da periferia. 

 Priorizar os investimentos no sistema viário, privilegiando a circulação do transporte coletivo em 

relação ao transporte individual motorizado, por meio da implantação de vias exclusivas, 

corredores e faixas com pontos de ultrapassagem, de modo a reduzir o tempo de viagem e a 

poluição atmosférica. 

 Reduzir os impactos ambientais do sistema de mobilidade urbana, diminuindo progressivamente 

as emissões e promovendo a eficiência energética. 

 Implantar ciclovias, facilitando o uso dessa alternativa de transporte. 

 Adequar as calçadas e dotá-las progressivamente de acessibilidade, com o objetivo de facilitar as 

viagens a pé de curta distância e priorizar o pedestre na travessia de vias públicas. 

 Implantar medidas de trânsito seguro, identificando soluções de segurança e fluidez, com limites 

de velocidade próprios para o ambiente urbano, buscando reduzir o número de vítimas no 

trânsito. 

 Promover a manutenção permanente das vias, recuperando progressivamente a pavimentação 

nos bairros assim como a sinalização correspondente.   

Recuperação de áreas verdes, praças e parques 

Essas áreas e equipamentos públicos são essenciais para garantir qualidade de vida urbana 

para todas as faixas etárias. 

Vamos recuperar esses espaços para a cidade, reestruturando-os com a implantação de 

equipamentos e mobiliário urbano, jardinagem, esportivo e paisagismo, de modo que possam ser 

utilizados para o lazer e em programações culturais e esportivas.  

 

  



18 
 

IV. QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE 

A atenção à saúde deve ser feita de forma integral, não se limitando apenas a tratar as 

doenças. Deve ter como foco a promoção da saúde e da qualidade de vida. Isso só é possível com 

mais investimentos em programas de prevenção, tais como o Saúde da Família, além de programas 

de educação alimentar e de fomento às atividades físicas. A valorização dos profissionais da saúde e 

a reversão do abandono dos equipamentos, bem como a recuperação dos entregues à gestão 

privada, serão alvo de ação intensa da nova gestão de saúde neste Governo. 

Nossas propostas para a Saúde Pública: 

 Convocação de concurso público e elaboração de um Plano de Cargos e Salários para as diferentes 

categorias da saúde, com o intuito de suprir a demanda de profissionais de saúde nos Postos de 

Saúde e no Hospital Municipal. 

 Ampliar a rede de Postos de Saúde, e estender o horário de atendimento, com o intuito de 

diminuir as filas e a demora no atendimento aos cidadãos, principalmente nos bairros mais 

populosos. 

 Criar e ampliar os programas de saúde preventiva, como também implementar os programas de 

saúde já criados pelo Governo Federal, tais como: Programa de Atendimento Domiciliar, Farmácia 

Popular, Brasil Sorridentes, etc. 

 Criação do Centro de Referência e Atendimento ao Idoso, com atendimento 24 h.  

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública municipal, 

assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da 

população. 

 Criar no Centro de Referência para atendimento de drogadictos, programas de prevenção com 

palestras, atendimento e apoio às famílias; aulas de Tai Chi Chuan, Yoga, musicoterapia entre 

outras ações do gênero. 

 Criação de uma campanha impactante de prevenção do uso das drogas - o objetivo é evitar a 

primeira experiência com a droga. Uma campanha que desestimule a experimentação da droga e 

esclareça sobre os impactos sociais, físicos e psicológicos. 

 Ampliar e estruturar os espaços para a internação de drogadictos no Hospital Municipal e nos 

prontos-socorros. 

 

Estrutura, Gestão e Pronto Atendimento.  

 Qualificação do atendimento nas UBS e demais unidades de Saúde Pública - Capacitar os 

funcionários, visando a um atendimento diferenciado, com foco ao atendimento de mães, 

gestantes, crianças e idosos. 

 Criação do Centro de Referência do Tratamento de Câncer da Mulher - Espaço que proporcione o 

trabalho preventivo e o tratamento de radioterapia e quimioterapia, evitando o deslocamento das 

munícipes para locais distantes para a realização do tratamento. 

 Criação do Centro de Referência da Saúde do Homem - é constatado que os homens apresentam 

uma menor preocupação com a saúde, sendo constante o diagnóstico tardio de uma série de 

doenças, aumentando as dificuldades em tratá-las. Assim, o Centro de Referência da Saúde do 

Homem tem como objetivo o trabalho preventivo, discutir a saúde do homem, com urologista de 
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plantão, oncologia, dentistas, etc. transformando esta realidade, que infelizmente se tornou 

cultural em nosso país e em nosso município. 

 Implantar uma farmácia básica 24h no PS central (respeitando o porte da demanda), assim como 

nas UBS, nos horários de seu funcionamento. 

 Prédio próprio para farmácia central e reformular a dinâmica de atendimento e funcionamento. 

 Atendimento 156- com entrega para as pessoas com dificuldade de locomoção (critérios a definir). 

Inclusive medicamentos de alto custo (equipe social para avaliação). 

 Seguir a orientação da organização mundial de saúde de três usuários/hora psiquiatra; dois para 

psicólogo e dois para assistente social. 

 Reorganização das equipes de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais pela rede básica. 

 Redistribuir melhor a equipe mínima de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais (juntos) pela 

rede básica, priorizando o atendimento mais próximo da residência do usuário, pelo menos com 

cinco equipes completas (norte, sul, leste, oeste e centro). 

 Emergência Psiquiátrica no SAMEB por 24 horas. 

 Atribuir ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – a coordenação da política de saúde mental no 

município. 

 Reestruturar o CAPS com prédio e equipe própria, inclusive o CAPS infantil e, proporcionar que 

haja uma mudança na ótica do CAPS, proporcionando uma melhor relação e diálogo com médicos, 

supervisores favorecendo a troca de informações sobre os pacientes e também estabelecer 

diálogo com entidades, associações e demais grupos da sociedade. 

 Instituir uma política de diálogo e interação entre a administração e os profissionais da saúde. 

 Dinamizar os serviços de atendimento do SAMEB por meio da implantação e integração das 

Tecnologias de Informação como Telemarketing, sms, emails para agilizar os atendimentos, 

reduzindo as esperas agendadas. 

 Agilizar a realização de pequenas cirurgias e cirurgias de baixa complexidade;  

 Viabilizar um atendimento com atenção especial para doenças vinculadas aos aspectos étnicos - 

hipertensão, anemia falciforme, diabetes mellitus – mais frequentes na população negra (cores 

preta ou parda), doenças de pele, talassemia (maior incidência em pessoas brancas);  

 Inclusão dos programas do Governo Federal voltados à saúde como Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família – NASF, SAMU e ações voltadas à saúde da família- Incluir nos Prontos Socorros programas 

do governo Federal como o NASF, que inclui arte-educador, psicopedagogo num atendimento 

mais lúdico aos pacientes (nos PS, e hospital municipal e infantil); incluir musicoterapia. Equipe de 

Médico da Família; enfermeiros domiciliares para atendimento de pessoas que não podem se 

locomover para curativos, medicação, etc.; SAMU;  

 Promover CAMPANHAS e estratégias que proporcionem que as empresas incentivem as mães e 

pais a acompanharem os filhos no atendimento médico.  
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V. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE 

A garantia de educação de qualidade, pública, inclusiva e democrática para todos e todas é 

fundamental para o exercício da liberdade e da cidadania, para o fortalecimento das relações sociais 

respeitosas e para prática de valores humanitários. 

A educação é uma das principais responsabilidades do município, e por ter um papel 

preponderante na construção de uma cidade mais justa, deve ser prioridade. Quem faz a escola são 

os professores, funcionários, alunos e seus responsáveis. É preciso resgatar a qualidade do ensino 

público, a dignidade dos profissionais de educação e o sentimento de pertencimento à escola. O 

município de Barueri municipalizou 100% do Ensino Fundamental II e tem responsabilidade de uma 

parte do Ensino Médio através da FIEB. Porém os índices da educação básica do município estão 

muito aquém das expectativas, considerando seu alto orçamento. 

Nossa política de educação será elaborada e implementada coletivamente, respeitando a 

contribuição de toda comunidade escolar. Estaremos na luta em defesa da educação pública, 

democrática, laica e de qualidade, para todos, e em todos os níveis.  

Temos ainda como princípio que a Educação deva ter como foco o desenvolvimento humano 

com uma perspectiva libertária, oferecendo aos jovens a oportunidade de se desenvolverem 

integralmente, descobrindo as próprias potencialidades e talentos, ampliando seu repertório cultural 

e intelectual. 

Por esta razão, este primeiro mandato petista terá como grande meta e desafio, o 

atendimento, de forma não terceirizada, das escolas maternais e pré-escolas, garantindo vagas a toda 

população infantil do município. Uma ação integrada e qualificada, com parcerias com os governos 

estadual e federal, no ensino médio e técnico, garantirá o acesso dos jovens baruerienses ao ensino 

superior.  

Nosso programa de governo para a área é composto das seguintes diretrizes e propostas:  

Garantir o acesso, permanência, qualidade, inclusão e equidade 

Nosso principal compromisso é com a garantia da oferta de educação para todas e todos.  

 Assegurar nosso compromisso com a progressiva universalização do ensino fundamental, da 

educação infantil de 4 a 5 anos e da ampliação do atendimento em creches. 

 Assegurar o atendimento, com acesso à educação básica e ao atendimento especializado, às 

crianças e jovens com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; dotando as escolas de equipamentos, estrutura física e profissionais especializados 

para o seu atendimento. 

 Assegurar a permanência na escola com políticas de apoio, como alimentação, transporte escolar, 

livros e materiais didáticos e digitais, incluindo também a articulação com as políticas de 

assistência social e de saúde; em especial, nesse período pós-pandemia, que vai requerer ainda 

mais coordenação de ações.  

 Dar especial atenção à Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendendo aqueles que não tiveram 

oportunidade de frequentar a escola e não concluíram a educação básica; sempre que possível, 

articulá-la à formação profissional. 
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 Enfrentar os fatores que provocam a evasão escolar, especialmente a dos jovens e adultos da EJA. 

 Promover a construção, melhoria e ampliação dos espaços escolares, agregando, laboratórios, 

quadras esportivas e pátios para realização de eventos, visando a uma formação integral.  

 Assegurar a abordagem curricular relativa aos direitos humanos, à cultura da paz e à prevenção 

de todas as formas de violência, bem como às temáticas da diversidade e de combate a qualquer 

forma de discriminação; meio ambiente, segurança, saúde, trânsito, respeito aos direitos 

humanos, dentre outras.  

 Promover a elaboração ou revisão do projeto pedagógico das escolas de forma coletiva e 

participativa.  

 Considerar as tecnologias de informação e as novas linguagens de comunicação, como 

fundamentais no processo de aprendizagem. 

 Estabelecer parcerias com Universidades que possam contribuir com o fortalecimento da 

educação e da formação para o mundo do trabalho. 

 Tornar o espaço da escola disponível para atividades de esporte, cultura e lazer para a comunidade 

escolar e a população do seu entorno, inclusive nos fins de semana.  

Formação e valorização dos profissionais da educação.  

 Os trabalhadores e as trabalhadoras em educação são os protagonistas do processo de 

aprendizagem. Considerando esse papel central, temos o compromisso com uma política de 

valorização desses profissionais, que garanta boas condições de trabalho, formação permanente e 

remuneração digna. 

 Promover a formação inicial e continuada das trabalhadoras da educação. 

 Considerar a tecnologia da informação e as novas linguagens de comunicação como auxiliares à 

formação permanente e a valorização dos educadores, principalmente os não nativos. 

 Diagnosticar, permanentemente, os anseios e necessidades de cada setor que atua na Educação, 

mantendo diálogo permanente com as entidades representativas destes profissionais. 

Democratização e qualificação da gestão.  

É nosso compromisso implementar a gestão democrática e a participação popular na educação, 

com o envolvimento de toda comunidade escolar - professores, funcionários, familiares e estudantes 

– na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico das escolas. 

 Consolidar os Conselhos Escolares para participarem das decisões administrativas e pedagógicas 

da escola, incluindo todos os segmentos da comunidade escolar e investimento na sua formação. 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Educação e outros conselhos relacionados às políticas 

educacionais. 

 Assegurar a eleição de diretores de escola de forma democrática com a participação de todos os 

setores da comunidade escolar.  

 

Construção de CEUs – Centro de Educação Unificado. 
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 Inicialmente um complexo em cada região do município (4 unidades) - alocados junto às 

comunidades. 

  Oferta de ensino em etapas básicas da educação (ed. infantil, ensino fundamental I e II e EJA). 

  Oferta de cursos diversos no contra turno (Cultura, Esporte, Línguas). 

  Piscinas para uso das Unidades Educacionais e para aulas junto à comunidade. 

  Biblioteca para interação com as Unidades Educacionais e fomentação da pesquisa na 

comunidade. 

 

Programas e Ações. 

 Criação do Currículo Escolar da Cidade, com participação da comunidade escolar e de 

especialistas; um currículo próprio para cada fase, buscando a continuidade e não rupturas tão 

recorrentes nas mudanças de ciclos. 

 Programa de Orientação Sexual Infanto-Juvenil – necessário, pois muitas crianças e adolescentes 

não têm essa orientação e cuidados em casa; seus pais não discutem ou orientam sobre essas 

questões, por falta de instrução. Por ser “tabu”, não tratam dessas questões de forma natural e 

necessária para o esclarecimento e proteção. 

 Preparar as equipes pedagógicas e técnicas das escolas para mediação de conflitos, prevenção da 

violência, com especial atenção ao “bulling”; aplicação do ECA, para garantir os direitos da criança 

e do adolescente.  

 Incentivar a aproximação das famílias com a escola através de ações que ampliem o espaço de 

diálogo e orientações para mediar conflitos com origem familiar, que repercutem na vida escolar 

dos filhos.  

 Polos de Alfabetização de Jovens e Adultos - EJA em todas as regiões da cidade, com diversidade 

de horário de atendimento (manhã, tarde e principalmente à noite), pelo método Paulo Freire de 

Alfabetização. 

 Internet gratuita de alta velocidade nas comunidades - com recursos FUST - Fundo de 

Universalização de Serviços e Telecomunicações. 

 Programa de substituição de uniformes escolares usados por celulares e chips de internet para 

uso escolar. 

 Promoção de finais de semanas culturais, esportivos e literários. 

 Promoção de concursos públicos - com chamadas efetivas nas diversas áreas de serviços essenciais 

e primordiais relacionados com a Educação. 

 Promoção de formação política/cultural para a juventude. 

 Criação/Efetivação do plano de carreira do magistério. 

 Ampliação do programa de parceria entre saúde e educação. 

 Instituir comissões de mães e pais nas escolas para ações comunitárias. 

 Não privatização de serviços essenciais (saúde, segurança e educação). 

 Melhoria de salários de professores municipais. 

 Implantação de jornada de trabalho com formação. 

 Minimizar as necessidades de acúmulo de cargos. 

 Programa de saúde psicológica dos professores e funcionários da Educação - tratar e recuperar: 

reduzir casos de readaptações psiquiátricas. 
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 Cargos Técnicos/Gestão ocupados com servidores de carreira com formação específica e 

experiência na área. 

 Cargos de comissionamento preferencialmente ocupados por residentes da cidade. 

 Redução do quadro de funcionários comissionados. 

 Promoção de Encontros Populares Culturais/Étnicos/Tribais em praças e parques. 

 Conhecimento e difusão das diversas formas de expressões. 

 Desconstrução de preconceitos relacionados a estes. 

 Programa de cinema, teatro e biblioteca itinerante nos bairros (gratuitos). 

 Promoção de cursos superiores via UAB – ampliação de ofertas e acesso às vagas. 

 Implementação de alimentação orgânica nas escolas e hospitais. 

 Possibilidades de estágios para alunos dos cursos técnicos da Educação Municipal. 

 Diminuir o desperdício de alimentos nas escolas e restaurantes da cidade direcionando-os para o 

banco de alimentos. 

 Educação Física com diversidade de esportes e estrutura para a prática.  

 Convênio com faculdades, proporcionando matrícula automática no Ensino Superior, desde que 

atinja critérios pré-estabelecidos. 

 Preparo da Escola para dar cumprimento real à lei 10.639 de cultura negra e indígena brasileiras, 

de forma mais efetiva e lúdica, visando diminuir as desigualdades raciais e étnicas. 

 Modernizar o controle de frequência de alunos e servidores da Escola através de TI, permitindo 

aos professores mais tempo para o trabalho pedagógico. 

 Oferecer sondagens vocacionais para orientar a vocação natural do aluno. 

 Eleições dos diretores das escolas municipais pela comunidade intra e extraescolar, com mandato 

estipulado, como forma de aprimorar a “gestão democrática”. 

 Cumprir a lei: salas de aula com 25 alunos e com professor auxiliar. 

 Apoio às iniciativas locais de frequência aos cursinhos populares. 

 Instituir os Jogos Olímpicos Escolares no município. 

 Intercâmbio esporte – escola. 

 Instituir o Fórum de Diálogo Permanente entre Secretário Municipal de Educação com os 

educadores e demais profissionais da Educação para discutir periodicamente sobre a educação do 

município. 

 Estimular o reconhecimento através de premiações especiais para os educadores que se 

destaquem (educador não é só o professor, mas todos que trabalham na Educação, desde serviços 

gerais, merenda, porteiro, professor, diretor, etc.). 

 Total adaptação das escolas para promover a Inclusão – acessibilidade (rampa, elevador e 

funcionários aptos na condução) inclusão, integração de informações sobre o aluno ao professor 

para que este possa dar a atenção necessária (com auxílio de profissional capacitado). Além da 

capacitação do professor (libras, etc.). 
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VI. SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ 

 

A despeito da responsabilidade pela segurança pública ser principalmente do governo de 

Estado, acreditamos que a prefeitura tem um papel importante, sobretudo no que se refere à 

prevenção do crime e da violência, além da guarda do patrimônio público. 

 O Partido dos Trabalhadores de Barueri em seu Programa de Governo defende que a 

Segurança Pública deve ser preventiva e cidadã. 

Entendemos que o prefeito deve ser o grande articulador da política de segurança porque 

somente ele é quem garante a participação das várias secretarias no projeto. Grande parte dos 

problemas da violência ultrapassa uma simples intervenção policial, visto que decorrem de situações 

sociais que contribuem para melhorar as condições de vida da população, tais como iluminação 

pública nos bairros, saneamento básico e zeladoria da cidade.  

Entretanto, há muita confusão na área de Segurança Pública, pelo fato de restringi-la à 

presença ou não da polícia no combate ao crime. Isso tudo leva à falsa percepção de que segurança 

pública é exclusividade do Estado. Iluminação nas ruas, monitoramento e vigilância de praças e ruas 

por sistema de câmeras, regulamentação de comércio e de serviços, combatendo práticas criminosas 

travestidas de legais, vigilância de prédios e espaços públicos municipais, tais como escolas, praças e 

parques são de responsabilidade municipal e, portanto, são elementos de Segurança Pública.  

Apresentamos propostas para que se consolide uma Guarda Civil Municipal (GCM) com uma 

tarefa estratégica que não seja a de disputar com a Polícia Militar o papel de policiamento ostensivo 

e repressivo. Mas sim, com uma formação pautada pelos direitos humanos, gênero, combate ao 

racismo, população em situação de rua, violência doméstica, orientação sexual, entre outras 

especificações. Uma GCM que medie conflitos e execute a Ronda Cidadã. 

Pretendemos desenvolver uma segurança pública comunitária e protetora. Jovens e mulheres 

têm direito a ocupar os espaços da cidade sem medo da violência urbana ou por parte de agentes do 

Estado. A segurança pública deverá servir ao público, priorizando a proteção às pessoas, numa 

perspectiva efetivamente comunitária e controlada pela sociedade. 

Em primeiro lugar, criaremos o Fórum Comunitário de Segurança Pública com participação da 
Polícia Militar e Polícia Civil e representantes da população de todas as regiões da cidade, como 
espaço para diagnóstico, discussão de ações a serem realizadas e avaliação de resultados. 

Realizaremos um amplo diagnóstico da dinâmica da violência e do crime na cidade, ouvindo a 
PM, a Polícia Civil e representantes da sociedade civil de todas as regiões da cidade, que comporão o 
Fórum. 

Além disso, buscaremos nas secretarias municipais dados relevantes para compor esse 
diagnóstico como, por exemplo, a Notificação Compulsória de Violência da Secretaria da Saúde, que 
é uma fonte de informação essencial para a política de segurança, em especial, mas não somente, no 
que se refere à violência doméstica. 

Nosso governo irá estruturar suas ações baseando-se no conceito de Segurança Cidadã, que 
combina ações preventivas territorializadas tanto de caráter policial, especialmente de inteligência, 
quanto ações sociais e urbanas, o que permitirá uma atuação sistêmica do município. 
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Esse diagnóstico e as informações disponíveis no âmbito do governo cumprirão papel de 
aperfeiçoar as diretrizes e propostas que temos para tornar nossa cidade mais segura. 

Ações de prevenção ao crime e a violência de caráter social e urbano 

✰ Garantir iluminação pública nos bairros, por ser um fator importante para coibir a violência e 

os crimes. 

✰ Implementar programação cultural, esportiva e de lazer nas praças e parques e abertura das 

escolas nos finais de semana com atividades para a comunidade, garantindo alternativas de 

entretenimento para todas faixas etárias, mas principalmente aos jovens.  

✰ Implantar Sistema de Vídeo-monitoramento para ampliar a sensação de segurança e inibir a 

violência e o crime. As câmeras serão instaladas nas proximidades das escolas e nas principais vias 

das cidades. O Centro Integrado de Monitoramento pode além da Guarda Municipal reunir a PM e a 

Polícia Civil.  

✰ Ampliar a rede de vídeo-monitoramento público, criando as condições legais e operacionais 

para recepção de imagens cedidas por câmaras privadas de condomínios, domicílios e empresas.   

✰ Fiscalização de atividades comerciais e de serviços, em torno das quais os crimes são 

realizados. Adotando medidas para impedir que isso aconteça como, por exemplo, definição de 

horário de funcionamento de bares, fiscalização de desmanches, entre outros identificados no 

diagnóstico realizado. 

Ações de prevenção ao crime e a violência de caráter policial 

Fortaleceremos a Guarda Municipal e ela será a principal referência de polícia preventiva da 

cidade, mas com uma ação complementar àquela realizada pela Polícia Militar. A Guarda irá priorizar:  

✰ Segurança Escolar com presença de guardas, combinada com ronda veicular preventiva, 

especialmente na entrada e saída dos alunos, que promovam interação com a comunidade escolar 

e do seu entorno.  

✰ Fiscalização e Orientação do trânsito, contribuindo para diminuir os acidentes, que são uma das 

principais causas de morte nas cidades.  

✰ Policiamento Preventivo, inclusive nos equipamentos públicos. 

✰ Ronda Maria da Penha, visando a evitar a violência contra as mulheres.  

✰ Programa de Mediação de Conflitos em parceria com o Poder Judiciário com o objetivo de resolver 

pequenos conflitos, por meio do diálogo, sem judicializar os problemas, após o que o juiz 

homologa o resultado das mediações. 

 Criação de programas de prevenção nos territórios vulneráveis com o envolvimento das 

secretarias municipais de Saúde, Assistência Social, Trabalho, Direitos Humanos, Serviços 

Urbanos. 

 Envolvimento da população, através de fóruns locais comunitários, em parceria com a sociedade 

civil. 

 Vídeo-monitoramento integrado para inibir a violência urbana. 



26 
 

 Abertura das escolas municipais nos finais de semana para servirem como espaços de cultura, 

lazer e esportes para a juventude. 

 Criar o gabinete de gestão integrada municipal, com a participação das secretarias sociais tendo o 

prefeito como coordenador. 

 Manter programa de apoio ao jovem dependente químico e atuar com rigor visando o 

cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na proibição de venda de bebidas alcoólicas, 

armas e outros produtos para menores de 18 anos.  

 Fortalecer os Conselhos Tutelares. 

  Rever o atual estatuto da Guarda Municipal e adequá-lo às necessidades de uma guarda civil, de 

forma a estimular seus componentes a agirem de forma preventiva e socialmente motivada.  

 Criação, junto com a categoria, de um Plano de Carreira de Cargos e Salários para a Guarda 

Municipal, com a reestruturação de carreira de todos os agentes, valorizando o trabalho da 

corporação e o reconhecimento individual de cada guarda municipal, impossibilitando que essas 

mudanças se deem por privilégios ou como forma de punições arbitrárias. 

 Criação de um Plano Municipal de Segurança Comunitária, com o intuito de planificar a tomada 

de decisões sobre alternativas e a delimitação de prioridades, além de estabelecer metas de 

impacto a curto, médio e longo prazo. 

 Na tentativa de não desvirtuamento da utilização pelos Guardas Municipais do poder de polícia 

em suas atribuições, serão adquiridos equipamentos, tais como: câmeras portáteis, corporais, 

para serem utilizadas pela guarnição durante o patrulhamento preventivo nas vias públicas. 

 Ampliar o número de Bases Comunitárias, câmeras de monitoramento de segurança já existentes, 

com o fito de demonstrar para os nossos munícipes, que os mesmos estarão seguros ao utilizarem 

os espaços públicos existentes em nossa cidade. 

 Ampliação das Unidades móveis da guarda municipal, para que possam fazer rondas nos pontos 

de maiores vulnerabilidades ao cometimento de crimes e patrulhamento ostensivo 24 horas. 

 Capacitar e especializar setores da Guarda, promovendo a efetividade da segurança aos nossos 

alunos, fortalecendo a ronda escolar e o combate ao assédio às crianças e adolescentes. 

 Reestruturar os pontos fixos da Guarda Municipal nos bairros, por zonas, para facilitar o rápido 

atendimento da população após a chamada em razão de alguma ocorrência. 

 Manter e ampliar o monitoramento por alarme nas escolas e equipamentos da Prefeitura.  

 Desenvolver uma política de segurança comunitária, criando um departamento de ouvidoria e 

corregedoria independentes, como também assegurando serviços de assistência social e 

acompanhamento psicológico para os guardas municipais, além de cursos de treinamento e 

aperfeiçoamento focados em mediação de conflitos, cidadania e direitos humanos. 
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VII. DESENVOLVIMENTO SOCIAL: INCLUSÃO E EQUIDADE 
A implementação de políticas sociais é essencial para diminuir os efeitos das desigualdades 

estruturais e para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Nosso Programa 
de Governo propõe integrar políticas e ações para enfrentar a miséria e as desigualdades e assegurar 
e ampliar os direitos sociais e as oportunidadesde forma universal. 

Proteção Social  

Entendemos que as políticas públicas devem ser compreendidas como direitos do cidadão, não 
como benemerência, nem mesmo a assistência social, a qual, frequentemente é tratada com essa 
visão. Por isso, vamos:  

 Consolidar o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), fortalecendo os Centros de 
Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados em Assistência Social 
(CREAS). 

 Ampliar e qualificar a rede de proteção social e prevenção aos segmentos vulneráveis 
- baixa renda, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e população em situação de 
rua, articulando esses serviços em rede, integrando com outras políticas públicas como saúde e 
educação. 

Os efeitos da pandemia da COVID-19 aprofundaram a crise econômica que já afetava o país. A 
redução e o fim do auxílio emergencial provocará a perda da única renda de milhões de famílias no 
país e terá impacto em nosso município. 

No nosso governo, vamos assegurar condições de sobrevivência a essas famílias da nossa 
cidade, seja com ações de segurança alimentar, seja com a articulação das diversas políticas públicas 
municipais capazes de cuidar das pessoas mais vulneráveis. Daremos atenção especial às ações que 
favoreçam a inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade.  

Segurança Alimentar 

Com o agravamento da crise econômica a fome voltará a atingir um contingente bastante 
grande de famílias. Por essa razão, nosso governo desenvolverá ações de segurança alimentar para 
minimizar esse efeito. 

 Implantar Restaurante Popular para assegurar o direito de acesso a uma refeição saudável. 
 Construir rede de apoio a cooperativas de agricultura familiar e orgânica e adquirir produtos da 

agricultura familiar para a merenda escolar e para distribuição às famílias vulneráveis.  
 Criar o Banco de Alimentos, estimulando a parceria com o setor privado na captação de alimentos, 

redistribuindo-os para as populações vulneráveis. 
 Incentivar a criação de hortas comunitárias, inclusive em terras públicas, com o objetivo de realizar 

geração de renda no território. 
 Fomentar atividades de educação alimentar e nutricional, promovendo campanhas de combate 

ao desperdício alimentar e de prevenção à obesidade; 

Políticas para Crianças e Adolescentes 

Estabelecer políticas específicas para as crianças e adolescentes, orientadas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, voltadas à erradicação do trabalho infantil, ao combate à violência contra 
crianças e adolescentes, em particular a violência sexual. 

 Consolidar a rede intersetorial de proteção e prevenção, com atendimento especializado para as 
vítimas de violência. 

 Fortalecer serviço de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua e trabalho 
infantil. 

 Estimular vínculos de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes em 
territórios de alta vulnerabilidade social. 
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 Fortalecer os Conselhos Tutelares. Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, 

Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção 

à família.  

 Promover articulações com o governo federal e o estadual para aplicação de recursos financeiros 

na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao adolescente e às suas famílias.  

 Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas de 

violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade em 

relação à criança e ao adolescente.  

 Privilegiar atividades sócio-educativas em meio aberto para crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à permanência e ao sucesso na escola.  

 Implantar no município o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, com a 

participação de entidades que realizam o atendimento às crianças e aos adolescentes em situação 

de abrigamento, Conselhos de Direitos e Tutelares e Assistência Social.  

 Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para fomento 

e apoio a planos, programas e projetos municipais/ regionais de atendimento protetor à criança e 

ao adolescente vítima de violência e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria com a 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

 Transformar as praças públicas em espaços destinados a ações esportivas e culturais, 

respeitando a diversidade das regiões da cidade.  

 Realizar parcerias com o terceiro setor para propagar ações juvenis nos diversos espaços e 

regiões da cidade.  

 Reestruturar o Juventude Cidadã, por meio de adequação de cursos que atendam as reais 

necessidades dos jovens da cidade.  

 Implantar o projeto Pro Jovem Urbano, visando a ampliar o atendimento aos jovens entre 15 

e 29 anos excluídos da escola e da formação profissional, trabalhando em três eixos: elevação escolar, 

qualificação profissional e ação comunitária.  

 Implantar projetos de cultura, visando a fortalecer as manifestações culturais e a produção 

audiovisual nas comunidades e nas escolas.  

 Implantar Projeto de Proteção dos Jovens em Território Vulnerável, que visa à formação e a 

inclusão de jovens expostos à situação de violência doméstica ou urbana e jovens moradores de rua.  

 Implantar, em parceria com o Governo Federal, o projeto Reservista Cidadão, dirigido a jovens 

oriundos do serviço militar, para que exerçam papel de líderes comunitários voltados para a 

prevenção da violência.  

 Desenvolver na cidade o Programa Juventude e Meio Ambiente, que visa à formação e o 

fortalecimento de lideranças ambientalistas jovens.  

 Implantar o Projeto Primeiro Emprego, para oferecer qualificação sócio-profissional a jovens 

de 16 a 24 anos, desempregados, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo.  

 Promover campanhas informativas sobre sexualidade e drogadicção.  

 Garantir atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de drogadicção e às 

suas famílias, para que sejam tratados como dependentes químicos sujeitos de direitos.  

 Ampliar o Programa Turma Cidadã, incluindo aspectos relacionados à cidadania e aos direitos 

humanos.  

Políticas para Idosos 
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Promover ações que valorizem o idoso e sensibilizem as famílias e a sociedade quanto às suas 

necessidades e direitos, visando à promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

 Fortalecer as atividades socioeducativas e outras ações voltadas ao convívio familiar e 

comunitário. 

 Oferecer formação digital, ampliando o acesso às novas tecnologias. 

 Desenvolver ações que qualifiquem as instituições de longa permanência e de formação dos 

profissionais que cuidam de idosos. 

 Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com ofertas de 

serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico aos que estão em situação 

de vulnerabilidade.  

 Ampliar o Programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior concentração de 

pessoas idosas.  

 Incentivar agências e operadores de turismo da cidade a promover atividades de lazer e 

turismo para a população idosa.  

 Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas.  

 Estimular as atividades das Universidades Abertas da Terceira Idade.  

 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos.  

 Ampliar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas Idosas.  

 Ampliar e readequar o Centro Dia da Pessoa Idosa.  

 

Políticas para Pessoas com Deficiência 

A Lei 13.146 de 06/07/2015  da Inclusão da Pessoa com Deficiência diz no  artigo 2º “Considera-

se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 

Ampliar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, garantindo a inclusão e o 

exercício de seus direitos. 

 Articular e propiciar a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência nas diversas políticas 

públicas e privadas e o direito de usufruir de todos os bens públicos da cidade. 

 Fomentar programas que fortaleçam o convívio familiar e comunitário. 

 Ampliar o acesso às novas tecnologias e a capacitações que ampliem as oportunidades de 

emprego e renda. 

 Desenvolver ações que qualifiquem as instituições e formação dos profissionais que cuidam de 

pessoas com deficiência. 

 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com deficiência, pelo 

próprio poder público e pela iniciativa privada.  

 Adoção de políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência por meio de atendimento 

prioritário e profissional qualificado. Obrigatoriedade do profissional de libras em todas as 

repartições públicas, bem como construção de rampas. 
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 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com este segmento.  

 Assegurar o esporte para pessoas com deficiência nas diversas modalidades, como basquete, 

futebol de cinco e atletismo, entre outras.  

 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência.  

 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a adaptação de calçadas e 

acessos a prédios públicos, o transporte especial, o acesso a órteses e próteses e a capacitação de 

familiares para a reabilitação.  
 

População em Situação de Rua  

O governo do PT irá fortalecer a rede de proteção social às pessoas em situação de rua.  

 Realizar censo da população em situação de rua para caracterizar essa população na cidade. 

 Criar abrigos com acessibilidade para mulheres e para homens com atendimento de alimentação, 

saúde, higiene e pernoite. 

 Assegurar atendimento e atividades direcionadas ao desenvolvimento de sociabilidades e para a 

qualificação profissional, que propiciem a construção de um novo projeto de vida a essas pessoas, 

que inclua moradia coletiva com outras pessoas egressas dessa situação. 

 Políticas de acolhimento às pessoas em situação de rua com atendimento de profissionais 

qualificados (assistente social, psicólogos, jurídico). Assistência financeira para que possa 

retornar a família de origem, cidade e/ou tratamento de dependentes químicos quando 

necessitar. 
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VIII. IGUALDADE E GARANTIA DE DIREITOS 

O combate à desigualdade está posto no direito à vida, aos direitos individuais e coletivos, aos 

direitos socioambientais. Direitos estes, já previsto na Constituição Brasileira, nos tratados e 

convenções nas quais o Brasil é signatário e somente se efetiva em um Estado Democrático de 

Direito, com ampla participação popular. 

A garantia dos direitos humanos é fundamental no exercício da cidadania e efetivação da 

democracia, logo se faz necessário políticas públicas permanentes de enfrentamento a toda forma 

de desigualdade, que acarrete a violação dos direitos humanos. 

É preciso garantir a todos os cidadãos oportunidades e ambiente para seu pleno 

desenvolvimento humano e integração social, proteção contra todo tipo de segregação e 

discriminação, acesso a todos os direitos pertinentes a uma sociedade realmente democrática, justa 

e solidária. 

Propostas de Políticas Públicas de combate à desigualdade: 

Mulheres e Política de Gênero. 

Formular Políticas para Mulheres considerando todas as áreas de gestão e as diversidades das 

mulheres. 

 A formulação de Políticas para Mulheres deve estar presente de maneira interseccional em 

todas as políticas de um governo, com olhar articulado em todas as áreas da gestão. Ao mesmo 

tempo, a interseccionalidade evidencia que as mulheres são diversas entre si. 

 A formulação de políticas públicas deve estar alinhada com marcos internacionais, tais como 

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inclusive considerando que nossos 

governos foram signatários destas políticas internacionais. 

 Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de 

violência.  

 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de 

violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência contra as mulheres.  

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços de atendimento 

às vítimas e implantar as medidas previstas na Lei Maria da Penha. 

 Potencializar o conteúdo do Centro de Apoio (Espaço da Mulher) e dinamizar Casa Abrigo para 

mulheres vítimas de violência. 

 Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida 

das mulheres que sofreram violência doméstica. 

 Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos programas sociais do 

município. 

 Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados às mulheres nos 

equipamentos públicos municipais. 
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 Fortalecer a Frente Regional de Combate à Violência à Mulher, em parceria com o movimento 

de mulheres. 

 Garantir a consolidação de políticas públicas que garantam a defesa dos direitos dos setores 

social e culturalmente discriminados.  

 Potencializar em nível municipal as ações que viabilizem programas para uma Barueri Sem 

Homofobia, visando combater a intolerância e respeitar a luta da comunidade LGBTQI+  em sua 

diversidade sexual e de gênero, um direito básico de todos. 

 Adoção de políticas afirmativas priorizando a admissão do preto, mulher, pessoa com 

deficiência, Lgbttqi+ na seleção dos concursos públicos, de acordo com a proporcionalidade desses 

grupos no total da população da cidade (dados do IBGE) e/ou cotas. 

 

Fortalecer a rede de proteção e combate à violência contra a mulher 

Os programas de combate à violência doméstica e familiar foram desenvolvidos, ampliados e 

fortalecimento nos governos do PT. Compreendendo que a prevenção e o enfrentamento da 

violência contra as mulheres precisam ser duramente combatidos para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

 Resgatar e implantar os serviços especializados previstos na Lei Maria da Penha e outras 

legislações (Abuso Sexual, Violência Sexual, Notificação Obrigatória da Violência, Feminicídio, 

Portarias do SUS). 

 Criar Centros de Ressocialização do Homem Agressor. 

 Promover a assistência integral às mulheres que sofrem de violência doméstica e sexual e às 

meninas que sofrem abuso sexual, ampliando e estruturando serviços especializados de atendimento 

tais como Centros de Referência, Casa Abrigo, unidades de saúde referência, contracepção de 

emergência e a profilaxia de infecção pelo HIV. 

 Capacitar de forma contínua os profissionais do sistema de segurança pública, do SUS, da 

Educação, e as conselheiras para o conhecimento das normativas e o fortalecimento da rede de 

proteção à mulher, a criança e adolescente. 

  Divulgar e fortalecer o Disque 180. 

  Adoção de políticas de combate ao feminicídio, implementando atendimento integral, tais 

como: 24h de funcionamento da delegacia da Mulher, profissionais qualificados (assistência social, 

psicólogo) no primeiro contato com a vítima; implantação da delegacia da mulher móvel, facilitando 

o acesso às vítimas que tem dificuldade de deslocamento. 

 Adoção de políticas públicas ao acesso à internet, uso da tecnologia da informação associado 

ao direito à privacidade no que se refere a coleta de dados. Certos segmentos sociais, apesar de nem 

sempre constituírem minorias nas estatísticas populacionais, sofrem com uma série de restrições à 

sua livre expressão, à locomoção e ao acesso a rotinas comuns do cotidiano tais como o trabalho, a 

educação, a saúde, a cultura e o lazer. É necessário, portanto, pensar uma política, ao mesmo tempo 

ampla e transversal às demais políticas setoriais, e uma série de ações para defender os direitos dessa 

população; 

 Implementar formação continuada junto aos Servidores Públicos municipais sobre Direitos 

Humanos e Cidadania, incorporando o respeito a esses princípios aos critérios de progressão na 

carreira dos servidores púbicos municipais. 
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 Adotar políticas de ações e estratégias de comunicação apropriadas para integração da 

população LGBT, desenvolvendo programas participativos e permeáveis nas áreas de educação, 

esporte, saúde, trabalho, segurança, mobilidade, cultura, etc. visando a igualdade de gêneros e o 

respeito à diversidade sexual. 

 Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para atender a demanda 

do município nas regiões de maior vulnerabilidade.  

 Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da Assistência Social, bem como 

planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a comunidade;  

 Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos programas de 

transferência de renda, visando à emancipação das famílias.  

 Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Rua (CRPSR);  

 Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio-assistenciais, definir padrões de 

qualidade e implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços das entidades parceiras 

da Prefeitura.  

 Aumentar a oferta de programas complementares, como microcrédito, capacitação 

profissional, alfabetização de adultos, cooperativismo e ações de educação, cultura, esporte e lazer 

para famílias em situação de vulnerabilidade social.  

 

Autonomia econômica das mulheres. 

As mulheres são as mais atingidas pela informalidade, subemprego e que mais ocupam postos 

precários de trabalho. Nesse momento de crise humanitária e econômica, e ainda no período pós-

pandemia, as políticas de emprego e renda precisam visar à isonomia econômica, buscar a superação 

das condições de pobreza e promover a autonomia das mulheres. 

 Garantir a criação de mecanismos de igualdade de cargos e salários na administração pública. 

 Aumentar significativamente vagas em creches públicas e para crianças de 4 meses a 5 anos, 

em tempo integral. 

 Garantir serviços públicos de qualidade e o para pessoas idosas e com deficiência. Cuidado 

especial no atendimento nas áreas periféricas dos centros urbanos. 

 Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda e economia solidária para 

associações e grupos de mulheres com deficiência e inserção no mercado de trabalho das mulheres 

em regime semiaberto e egressas do sistema prisional. 

 

Institucionalização das políticas para as mulheres e a importância da produção de indicadores e 

dados. 

 

A criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres é um marco histórico da gestão do PT para 

formular, multiplicar e disseminar as políticas voltadas para as mulheres. 

 Fortalecer Organismos de Políticas para Mulheres – Secretaria de Mulheres. 

 Elaborar plano de atuação de política para mulheres. 

 Garantir no PPA, na LDO e na LOA dotação mínima orçamentária para as políticas para as 

mulheres, garantindo a estruturação dos órgãos gestores, programas e serviços. 

 Assegurar os direitos das mulheres em todos os seus ciclos de vida, da infância à velhice. 
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 Para tornar as políticas públicas mais eficientes e adequadas às realidades locais e até para 

identificar a necessidade de novas políticas e programas é importante que os municípios produzam 

e ou sistematize dados sobre sua população e suas especificidades. 

 Construir, fomentar e divulgar periodicamente indicadores sócio-demográficos, quantitativos 

e qualitativos e articular com outros instrumentos censitários sobre temas tais como saúde, 

segurança pública, educação, assistência social, entre outros, levando em consideração a diversidade 

das mulheres. Fomentar a construção destes indicadores junto a órgãos censitários e de pesquisa tais 

como IBGE, IPEA e órgãos que coletam dados para os registros administrativos nos Municípios. 

 

Saúde integral das mulheres. 

 

 Fortalecer as ações de atenção à saúde integral da mulher, com atendimento humanizado, 

em todas as fases de seu ciclo de vida. Ou seja, humanizar o atendimento à saúde das mulheres no 

período da gestação, parto e puerpério; à saúde mental das mulheres, em especial pelos altos índices 

de uso de medicamentos e de drogas; ao HIV e a Aids, em função do aumento da epidemia entre as 

mulheres e a transmissão vertical; ao câncer de mama e adaptação de acessibilidade universal em 

todos os espaços. 

 Fortalecer as ações que garantam os exercícios dos direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres. 

 Aprimorar as campanhas de educação para a saúde e prevenção às doenças que afetam 

mulheres e todos os métodos disponíveis de prevenção e contracepção e contra o racismo 

institucional. 

 Promover ações para erradicar e punir a violência obstétrica e o cumprimento efetivo da Lei 

federal 11.108/2005, que garante à parturiente o direito à presença de acompanhante durante o 

trabalho de parto e pós-parto. Garantir Formação Continuada para as Parteiras Tradicionais. 

 Fortalecer e garantir a oferta de hormônio-terapia para todas as mulheres transexuais com o 

acompanhamento de médico endocrinologista e o acesso à exame de rotina. 

 Fortalecer as ações que reduzam a mortalidade materna e de controle dos cânceres de colo 

do útero e de mama. 

 Fazer cumprir a Lei de Planejamento Familiar, universalizando os serviços que fornecem 

informações e acesso aos métodos anticoncepcionais. 

 Criar canais de diálogo sobre o papel da Escola na discussão e orientação sobre sexualidade e 

reprodução, com foco na contracepção, na prevenção das IST/Aids e na gravidez precoce. 

 Reforçar e ampliar serviços de atendimento humanizado para mulheres em processo de 

abortamento legal. 

 

Igualdade racial. 

 Realizar formação permanente dos servidores nas questões relacionadas aos direitos 

humanos, visando a um atendimento que elimine qualquer manifestação de discriminação.  

 Implantar sistema municipal de coleta de dados do quesito cor e raça.  

 Elaborar um mapa socioeconômico da etnia negra para orientar as ações transversais entre 

secretarias.  
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 Implantar o Programa da Saúde da População Negra que, entre outras ações, especialize 

profissionais em doenças com agravo nesta população; amplie pesquisa neste campo e inclua a saúde 

da mulher negra no Programa PAISM (Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher).  

 Garantir acesso e permanência aos representantes das religiões de matriz africana nos 

hospitais e funerárias, sem restrições às indumentárias próprias.  

 Implantar no currículo escolar municipal a Lei Federal 10.639/03, que institui o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira.  

 Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura hip-hop, capoeira e a dança 

afro.  

 Garantir no acervo de memória e patrimônio da cidade informações que valorizem a 

participação da população negra na formação cultural da cidade.  

 Promover ações que valorizem a cultura negra, contribuindo com o debate sobre o 

enfrentamento à intolerância.  

 Introduzir o enfoque racial nos cursos de formação dos profissionais da Guarda Civil Municipal 

e dos operadores do Direito em todos os níveis.  

 

Direitos humanos e assistência social 

Certos segmentos sociais, apesar de nem sempre constituírem minorias nas estatísticas 

populacionais, sofrem com uma série de restrições à sua livre expressão, à locomoção e ao acesso a 

rotinas comuns do cotidiano tais como o trabalho, a educação, a saúde, a cultura e o lazer. É 

necessário, portanto, pensar uma política, ao mesmo tempo ampla e transversal às demais políticas 

setoriais, e uma série de ações para defender os direitos dessa população. 

É preciso garantir a todos os cidadãos oportunidades e ambiente para seu pleno 

desenvolvimento humano e integração social, proteção contra todo tipo de segregação e 

discriminação, acesso a todos os direitos pertinentes a uma sociedade realmente democrática, justa 

e solidária. Queremos construir uma cidade de todas as pessoas, inclusiva, justa e multicultural.  
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IX. CULTURA PARA TODOS 

"Existe vida inteligente onde tem cultura!" 

A Cultura é o fio condutor que une o direito à saúde, ao transporte, à moradia, à educação, ao 

trabalho, à cidade, portanto, à cidadania. Cultura é arte, habilidades humanas, comportamento, 

atitudes, valores. Cultura é a maneira pela qual expressamos nossa humanidade, criamos uma vida 

em comum. Cultura é o lugar da diversão e da luta. Assim, tentamos inventar uma sociedade justa 

para todas e todos. 

Nossas propostas para a Cultura: 

 Garantir o amplo acesso aos espaços culturais existentes, promovendo múltiplos usos junto à 

população local, assim como dissemina-los para as regiões que ainda não os possuem. 

 Criação de Casas de Cultura nos Bairros, para fomentar a criação e a produção cultural nas 

comunidades, observando sempre o valor das tradições culturais populares, como, por exemplo, 

o carnaval e outros eventos religiosos culturais da cidade, respeitando a diversidade e a identidade 

do cidadão de Barueri. 

 Formular parâmetros culturais promovendo a gestão participativa e transparência nos 

investimentos envolvendo comunidade, profissionais da área cultural e gestores públicos; 

 Implementar  uma política cultural articulada para a infância e a juventude, integrando as escolas 

e os espaços culturais da rede municipal, através de projetos especiais e parcerias estratégicas 

com a sociedade civil, em uma política municipal de cultura para a infância e a juventude.  

 Renovação do acervo das bibliotecas municipais de forma física e digital, com extensão do seu 

horário de funcionamento e implantação de WIFI nas bibliotecas, praças e parques do município. 

 As propostas abaixo foram embasadas na Conferência de Cultura de Barueri realizada em 2009, 

votada e aprovadas pelos presentes, agentes culturais da cidade – mais de 300 pessoas de diversos 

setores e organizações. Um dos últimos eventos municipais que houve uma participação maior da 

sociedade local neste foco, por este motivo insistimos em formalizá-la em nosso programa de 

governo. 

 

Produção Simbólica E Diversidade Cultural 

 Produção de arte e de bens simbólicos, promoção de diálogos interculturais, formação no campo 

da cultura e democratização da informação. 

 Transformação da área da Capela Nossa Senhora da Escada em museu/sítio, retomando as 

escavações arqueológicas, dando continuidade no projeto em função da importância da história 

da cidade. 

 Cursos para capacitação de técnicos para a realização de espetáculos na diversidade dos 

segmentos culturais, incluindo a cultura Hip Hop (iluminação, sonoplastas, coreógrafos, vídeo, 

youtubers). 

 Criação de um Instituto de Restauro, conservação de obras de arte. 

 Cursos profissionalizantes de museologia, restauro de obras de arte e edifícios históricos.  
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 Criação e instituição de programas municipais para a transmissão dos saberes, fazeres da tradição 

oral ou diálogo com a educação formal para o fortalecimento da identidade e ancestralidade do 

povo por meio econômico e sócio cultural dos mestres da tradição oral. 

 Revisão da política/cultural da cidade e ajuste nas definições e controle das verbas da cultura, com 

participação da sociedade civil, principalmente para fomentar a organização de grupos para a 

produção cultural.  

 Casa do Artesão - Criação em Barueri da casa do artesão, contemplando todas as áreas artísticas 

ligadas do setor, incluindo o incentivo ao brinquedo artesanal e a formação de um museu 

específico. 

 Mapeamento de artistas de Barueri (poetas, escritores, artistas plásticos, bailarinos, atores, 

músicos), cadastros, para possibilitar apoio para apresentação, saraus, coleção de livros, 

fomentando assim, a diversidade cultural, assim como apoiar a criação de cooperativa ou 

instituição com foco na cultura. 

 Inter-relacionar as áreas da educação e da cultura, para o resgate dos valores culturais e morais;  

 Reconhecimento do município da “Agenda 21”, documento universal aprovado em 2004 em 

Barcelona que norteia os governos locais para um alinhamento de direitos culturais, respeitando 

a diversidade, promovendo projetos, criando políticas públicas que possibilitem a garantia de 

forma profunda, continua e permanente da arte e da cultura. Até o momento não houve este 

reconhecimento e alinhamento.  

 Criação do Museu de Arte de Barueri, favorecendo principalmente os artistas locais e da região; 

 Registro, resgate e salvaguarda da cultura tradicional local. 

 Promover mapeamento e inventário para o resgate e manutenção das manifestações de cultura 

tradicional no município por intermédio de editais.  

 Criação de Bibliotecas com recorte étnico/racial.  

 Captação de memória oral (vídeo e áudio) das pessoas mais antigas da cidade e de cada bairro 

para contarem a história. Com este material criar uma biblioteca auditiva itinerante (estande com 

fones tipo anos 80) para cada dia (dois ou três períodos) estar nos bairros, esquinas, escolas, 

praças, assim a população poderá ouvir e conhecer a sua história, da cidade e do bairro que 

escolher ouvir para conhecer.  

 Criar bibliotecas digitais (pequena ou média, moderna, sem papel) no centro da cidade e também 

no modo virtual.  

 Em conjunto com a Educação fomentar a aplicação da lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”.  

 Fomentar projetos de grupos e profissionais individuais para as pesquisas culturais da história da 

cidade e região, com contrapartida ao município e comunidades da multiplicação dos saberes.  

 Centro de Formação de Opinião (centro da cidade): local de leitura, café, integração dos 

munícipes, que receba palestras semanais de filósofos, sociólogos, jornalistas, entre outros, para 

trazer temas variados para a discussão e reflexão. Inspirado no Café Filosófico da TV Cultura.  

 

Cultura, Cidade e Cidadania. 

 Cidade como espaço de produção, intervenção e trocas culturais, garantia de direitos e acesso a 

bens culturais. 



38 
 

 Diagnóstico cultural (Pesquisa): Identificar e localizar as manifestações artísticas, históricas e 

culturais; conhecer a demanda e oferta da população de cada bairro; fazer um mapeamento de 

artistas, artesãos e manifestações culturais; cadastro de acesso público (guia, rede). 

 Núcleo de Memória - Criação de um núcleo de memória e educação composto por profissionais 

interdisciplinares (historiadores, turismólogo, pedagogos, artistas) que ficarão responsáveis por 

levantar a história, cultura, memória oral da cidade e registrar os acontecimentos atuais visando 

a perpetuação da história da cidade para as futuras gerações. Fica como atribuição a esse núcleo 

também, a educação cultural - atividades de educação direcionada a diferentes segmentos da 

sociedade (crianças, jovens, adultos e idosos) proporcionando a compreensão do significado do 

patrimônio. Várias “técnicas” de educação: currículo escolar; incentivos de atividades de bairros; 

resgate através de objetos.  

 Feirarte (Âmbito Municipal) - Criação da casa do Artesão, um local para vendas, com maior 

divulgação. Cursos de especificação. Facilitar o transporte do munícipe ao local da Feirarte (ônibus 

circular). Abrir espaço para manifestações culturais: capoeira, teatro, música dentro da Feirarte.  

 Casa da Cultura - Criação de casas de cultura nos bairros mediante os levantamentos dos dados 

das necessidades de cada região do município. Objetivos: Conhecer a cultura dos diferentes 

bairros; descentralizar a cultura; suprir a necessidade cultural dos cidadãos; revelar e promover o 

artista local; tornar a cultura acessível à todos independente da classe social, étnica e religiosa; 

promover o intercâmbio de artistas; verticalizar a discussão da identidade cultural. Justificativa: 

Propomos a descentralização da cultura com a finalidade de promover a acessibilidade para toda 

a população. Cremos que a casa da cultura será o alicerce de um projeto no qual o cidadão 

conheça, reconheça e valorize a sua cultura. Equipamento/Estrutura: Prédio com acessibilidade 

para portadores de necessidades especiais; salas de ensaio/reunião; sala de espetáculo com 

equipamento de som, luz e urdimentos; sala para proteção de filmes alternativos, histórico-

brasileiros e promoção de projetos dos usuários; espaço para atividades a bordo.  

 

Cultura e Desenvolvimento Sustentável. 

 A importância estratégica da cultura no processo de desenvolvimento. 

 Elaboração de um inventário turístico mapeando as características gerais/culturais do município 

como um todo.  

 Política de sustentabilidade na preservação de meio ambiente através da criação de um ecoponto 

para: recolhimento de materiais recicláveis, oficinas ambientais, campanhas educativas, 

manifestações artísticas de interação com meio ambiente. “Parque Natural”.  

 Política pública de valorização dos produtores da cultura local.  

 Criação de uma ESCOLA DAS ARTES ou CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DOS ARTÍSTAS E TÉCNICOS: - 

ESCOLA DO ROCK: um curso de 2 ou 3 anos para formação de músicos (instrumentos variados) e 

técnicos (áudio, iluminação, Roadies) canto, história da música, parte teórica e prática - admissão 

através de testes. Banda municipal oficial, investimento por 1 ano formada por representantes da 

escola (com bolsa e investimento de carreira). DANÇA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA com aulas 

práticas e teóricas, promover intercâmbios e produções. Grupo de Dança municipal oficial, 

investimento por 1 ano formada por representantes da escola (com bolsa e investimento de 

carreira); HIP-HOP com os 4 elementos - O BREAK: representa o corpo através da dança; O MC : a 
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consciência, o cérebro; O DJ: a alma, essência e raiz; O GRAFFITI: a expressão da arte, o meio de 

comunicação. Além de formação dos técnicos áudio e luz, específico para esta arte. Grupo 

Municipal oficial do Hip-Hop, investimento por um ano, formada por representantes da escola 

(com bolsa e investimento de carreira); TEATRO com cursos profissionalizantes e livres, com 

professores renomados. Grupo de Teatro municipal oficial, investimento por 1 ano formada por 

representantes da escola (com bolsa e investimento de carreira); CANTO clássico e 

contemporâneo; ARTES PLÁSTICAS cursos profissionalizantes e livres; RESTAURO e MUSEOLOGIA, 

principalmente curso de CULTURA AFRO e INDIGENA para formar profissionais capacitados para 

fazer valer o exercício da Lei 11.645, obrigatório o ensino de história de cultura africana, afro-

brasileira e indígena. 

 Políticas públicas para o fomento do Turismo Cultural importante fonte de geração de renda no 

município. 

 Tombamento pelo COMPHIC de áreas verdes no município.  

 

Cultura e Economia Criativa. 

 Economia criativa como estratégia de desenvolvimento.  

 Para se obter uma maior divulgação cultural da cidade se faz necessário criar uma associação de 

artesãos e artistas.  

 Realizar um documentário especial dos artesãos da cidade e efetuar o cadastro dos artistas de 

toda a cidade.  

 Dar caráter democrático ao Conselho Municipal de Cultura, com mais participação popular, para 

possibilitar o entendimento dos artistas com segmentos de nível Federal, Estadual e Municipal, 

com mais participação da sociedade e flexibilização dos horários no objetivo de facilitar a 

participação de todos.  

 Criar ateliê público para artistas em geral.  

 Criação de um catálogo dos artistas em geral.  

 Ser reconhecido pelas entidades de órgãos federais baseado na Lei de 1988. 

 Criar espaços culturais para cidade e ter um roteiro cultural.  

 Criação do Conselho Mirim de Cultura.  

 Desenvolvimento comercial da área da Capela da Nossa Senhora da Escada para o turismo: 

restaurantes, hotel/pousada, lojas culturais, etc. tudo focado no desenvolvimento e propagação 

da cultura/histórica do bairro e cidade.  

 

Gestão e Institucionalidade da Cultura. 

 Fortalecimento da ação do Estado e da participação social no campo da cultura.  

 Atribuir ao Conselho Municipal de Cultura a responsabilidade de informar, assessorar, 

supervisionar e apoiar as ações culturais do município bem como mediar a sua relação com o 

governo federal e estadual. Os membros do conselho terão como pré-requisito qualificação 

profissional comprovada na área sendo, subdividido entre governo e sociedade civil.  

 Instituir uma parceria efetiva entre o governo municipal e organizações da sociedade civil, a fim 

de formatar um plano cultural que possa ampliar as ações culturais do município.  

 Criação de grupos e órgãos nas diversas áreas culturais para a manifestação das necessidades de 

cada classe, perante o Conselho Municipal de Cultura.  
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 Fazer o mapeamento das ações culturais do município, a fim de traçar planos e metas para o Plano 

Municipal de Cultura.  

 Política cultural com foco na utilização de recursos voltados para o município. Reconhecimento 

através de prêmios e editais municipais, para agentes culturais, artistas independentes e 

produtores culturais do município.  

 Que as organizações sociais de cunho cultural, possam ter suas ações e projetos avaliados, 

supervisionados e apoiados pelo Conselho Municipal de Cultura tendo a fiscalização, apoio e 

acompanhamento adequado destas ações.  

 Instituir a Semana da Diversidade Cultural e festivais musicais e culturais. 
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X. ESPORTE E LAZER ACESSÍVEL A TODOS 

 

O esporte não é apenas uma prática recreativa, mas também um mecanismo de emancipação individual 

para a construção de uma cidadania plena. O governo do PT garantirá o direito ao acesso da população, de 

todas as idades, ao esporte e lazer em seus bairros e comunidades, onde as escolas municipais terão um papel 

fundamental. Os equipamentos esportivos municipais serão utilizados em gestão conjunta com a comunidade 

local, de forma a fortalecer seu protagonismo e sua identificação com estes espaços. Buscar-se-á, também a 

utilização das praças e parques como espaços de práticas esportivas e de lazer cotidianas, potencializando a 

atuação de entidades e organizações locais no desenvolvimento de atividades como meditação, jogos, danças, 

músicas, etc., tendo em vista o fortalecimento dos laços sociais locais entre os indivíduos e entre estes e os 

espaços públicos. Estimularemos os momentos de convívio entre gerações, com jogos e outras práticas 

coletivas. Atenderemos também demandas de skatistas, ciclistas entre outros, para implantação de estruturas 

adequadas às suas práticas esportivas. Essas propostas serão desenvolvidas a partir de uma gestão 

democrática e participativa, procurando resgatar e preservar a memória do esporte como uma das bases da 

construção da identidade local e popular.  

Nosso programa para esporte e lazer é composto das seguintes diretrizes e propostas:     

Propostas para o Esporte: 

 Atribuir aos centros educacionais esportivos a promoção de políticas de desenvolvimento do 

esporte na base, disseminando as diferentes modalidades e seus valores, integrando-as à rede de 

educação básica e transformando as escolas cada vez mais em centros de formação de atletas e 

cidadania. 

 Aparelhamento e utilização dos espaços públicos já existentes para a prática e o ensino de 

modalidades esportivas, inclusive com o uso de quadras das diversas secretarias. 

 Criação de políticas públicas de incentivo ao esporte amador, tais como: ajuda de custos, 

oferecimento de uniforme e material esportivo para treino, transporte gratuito, alimentação com 

orientação de nutricionistas desportivos e serviço de atendimento médico ao atleta, como também 

a realização de exames de rotina necessários para a prática desportiva. 

 Realização de jogos estudantis na rede municipal de ensino com o intuito de fomentar a 

prática das diversas modalidades desportivas entre os estudantes do município. 

 Construção de um Parque Aquático Municipal para aprendizagem e treinamento, como 

também para a realização de competições e torneios no município. 

 Implantação do Programa Esporte para Todos, disponibilizando ônibus para levar e trazer 

crianças e adolescentes para prática do esporte. 

 Bolsa esporte - uma ajuda de custo para complementar a alimentação saudável das crianças 

do projeto. 

 Promoção de tour pelas áreas de esporte e lazer da cidade, para o munícipe conhecê-las, 

possibilitando-lhe a escolha de melhorias no seu bairro. 

 Implantar o Projeto Feliz Cidade, em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das 

diferentes manifestações culturais e esportivas e construindo pistas para caminhada, playground, 

áreas para atividades corporais ao ar livre e formação da comunidade, além de quadras e campos 

esportivos.  
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 Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel (ônibus ou caminhão-baú), 

levando divertimento a todas as regiões da cidade, em especial às mais carentes e distantes.  

 Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, começando pela iniciação 

esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até 

a descoberta de talentos para o esporte competitivo.  

 Assegurar o investimento no esporte de alto rendimento, potencializando parcerias com a 

iniciativa privada. 

 Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio das respectivas ligas, clubes e 

demais organizações), recreativo, paraolímpico e não-olímpico. 

 Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e democratizar o uso dos 

campos destinados à sua prática. 

 Implantar um fórum permanente entre a administração municipal, os clubes e a Liga de 

Futebol. 

 Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas públicas nos fins 

de semana, realizando atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas 

culturais, videoteca e palestras de interesse da comunidade. 

 Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e do Lazer, em parceria 

com os projetos sociais e universidades. 

 Implantar o Projeto de Bem com a Vida para promover orientação e prática de atividades 

físicas no âmbito das UBSs, como caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de 

hipertensos, entre outros. 

 Festival do Esporte: no ano, estipular dias onde diversas atividades esportivas serão destaque 

na cidade, com a presença de grandes times e esportistas. Este Festival do Esporte será uma vitrine 

para o TIME DE ESPORTE – BARUERI – onde esportistas profissionais ou amadores, famosos e 

desconhecidos, integrarão equipes representando diversas modalidades esportivas.  
 

Instituição do Sistema Municipal de Esportes e Lazer  

✰ Construir o Sistema Municipal de Esportes e Lazer para implementar uma política pública participativa 
e popular com controle social, sob a supervisão do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 

✰ Realizar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer.  

Equipamentos e Recursos humanos  

✰ Promover a construção, melhoria e ampliação dos equipamentos e espaços públicos de esporte e 
lazer.  

✰ Construir equipamentos comunitários modulares, que contemplem as diversas manifestações 
artísticas, culturais e esportivas em um mesmo espaço público.  

✰ Abrir quadras poliesportivas das escolas às comunidades.   

✰ Capacitar gestores, técnicos e lideranças esportivas comunitárias.  

Lazer nos espaços públicos   

✰ Desenvolver animação artístico-cultural e esportiva nos espaços públicos voltados para o lazer: praças 
públicas, os equipamentos esportivos e escolas. 

✰ Implantar políticas públicas inclusivas, explorando a diversidade esportiva em atividades voltadas para 
mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. 
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✰ Implantar um Programa de Orientação de Atividades Físicas nas praças da cidade e nos espaços onde 
a população realiza atividades.  

Eventos esportivos   

✰ Dialogar com as federações esportivas, visando contribuir com a captação de eventos esportivos 
locais, regionais e nacionais, na perspectiva de fortalecer a prática esportiva da nossa população, inclusive no 
paradesporto.    

✰ Fortalecer os Centros Esportivos Comunitários, com apoio aos eventos esportivos nos bairros, 
estimulando a prática esportiva, conforme a demanda da comunidade.  

✰ Ampliar as ações de escolinhas esportivas nos bairros, qualificando os técnicos e apoiando-os com 
materiais esportivos adequados.  

Esportes da escola  

✰ Aprimorar as aulas de educação física nas escolas, qualificando o corpo docente, com apoio dos 
técnicos da Secretaria de Esportes, para ações educativas, tendo o esporte como um vetor de fortalecimento 
da cidadania.  

✰ Organizar jogos escolares, inclusive nas modalidades paradesportivas.  
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XI. XI. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E TRANSPARÊNCIA 

Nosso Programa de Governo considera fundamental compartilhar o exercício do governo com 

a população. A realização desta concepção de governo é a maneira mais concreta de construir a 

prática da cidadania ativa e de aprofundar a cultura democrática no plano municipal. 

Essa concepção torna-se ainda mais importante tendo em vista os ataques que a democracia 

do nosso país tem sofrido por parte de lideranças autoritárias, que defendem retrocessos inaceitáveis 

nas políticas sociais, nos direitos humanos, previdenciários e trabalhistas. A extinção de Conselhos 

Participativos ligados às políticas públicas, em decreto de abril de 2019, desmontou os canais de 

participação da sociedade e dificultou ainda mais a transparência e o acesso aos dados públicos. 

É nesse cenário de resistência e enfrentamento, que reafirmamos a importância da participação 

cidadã. Ela virá acompanhada de mecanismos de controle social da gestão pública. O exercício da 

participação cidadã, construirá uma esfera pública democrática, onde os diferentes interesses 

poderão se expressar em igualdade de condições, resultando no debate de ideias e na negociação de 

propostas; evitando os privilégios de poucos em detrimento dos interesses da maioria da população. 

Para tanto, propomos as seguintes diretrizes e ações: 

Participação Cidadã na destinação dos recursos públicos 

Várias administrações petistas implantaram o Orçamento Participativo, fortaleceram os 

conselhos, criaram novos, ouviram, trabalharam viabilizando a instalação de ferramentas que 

garantiram transparência, ampliação de mecanismos de controle social, fomentando a participação 

popular e reforçando os canais de interlocução com a sociedade. O orçamento participativo da forma 

que é praticado no município é mera ficção e a execução das despesas é uma verdadeira “caixa preta” 

para a grande maioria dos cidadãos e muito dinheiro público é desperdiçado e mau gasto. Precisamos 

quebrar esse círculo vicioso. As finanças públicas do município devem ser objeto de conhecimento 

público. A política tributária merece ser revista e modernizada, adotando critérios de 

desenvolvimento sustentável. 

O Orçamento Participativo (OP) será o carro-chefe da participação cidadã. 

Em 2021, o Plano Plurianual, que define as prioridades para os 4 anos de governo, será 

elaborado de forma participativa. Essas prioridades orientarão as futuras discussões do OP. 

Será constituído o Conselho do OP, com representantes eleitos, responsável por fazer o 

acompanhamento da execução das demandas incorporadas ao Orçamento de cada ano.  

Nosso governo tem o compromisso com a participação da população na formulação, execução 

e monitoramento de políticas públicas específicas, como na gestão dos equipamentos públicos 

(escolas, unidades de saúde etc.). Assim, propomos as seguintes ações: 

 Consolidar os Conselhos e Fóruns existentes e criar novos, estabelecendo condições adequadas 

ao seu funcionamento e garantindo diversidade e legitimidade das representações. 

 Estimular a participação dos diversos segmentos da cidade nos conselhos gestores de políticas 

públicas, com especial atenção aos usuários dos serviços e equipamentos públicos. 
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Condições adequadas para o exercício da Participação Cidadã 

O exercício de participação precisa garantir igualdade de condições entre os participantes e com o 

governo municipal. Nosso governo irá: 

 Utilizar recursos, técnicas e metodologias que possibilitem e facilitem o entendimento, a 

comunicação e a expressão de ideias. 

 Fornecer informações apresentadas de forma clara, com recursos de visualização e outras 

estratégias capazes de tornar a participação do cidadão o mais fundamentada possível. 

 Realizar atividades de formação para os conselheiros sobre as políticas públicas, o funcionamento 

da gestão, o papel dos canais de participação, na perspectiva de fortalecer sua atuação.  

Novas tecnologias de informação e comunicação na Participação Cidadã 

O envolvimento da sociedade inclui também o espaço digital no OP e na ampliação dos temas 

a serem debatidos como, por exemplo,  o tipo de uso de uma nova praça, a programação de uma 

festa tradicional ou a opinião sobre diferentes temas.  

Essa prática de Governo Aberto, será importante porque, além de gerar uma cidade mais 

sintonizada com as expectativas da população, também estimulará o sentido de pertencimento das 

pessoas, propiciando o uso mais responsável dos equipamentos e serviços públicos. 

A Transparência, participação, ética e liberdade democrática sempre foram pilares dentro do 

Partido dos Trabalhadores. Essas bandeiras sempre nos nortearam, nos distinguindo dos demais 

partidos e ajudando a criar políticas inovadoras que possibilitaram vez e voz para os cidadãos. 

Cidade Inteligente e Humana. 

O conceito de Cidades Inteligentes e Humanas, um movimento independente e em escala 

mundial, surge como uma proposta para solucionar problemas ligados ao transporte, tráfego, 

segurança, saúde, educação, consumo de água, energia, entre outros que afetam as cidades que, a 

cada dia mais complexas, se veem diante de questões cada vez mais difíceis de serem administradas 

de maneira eficiente pela gestão pública. 

Indiscutivelmente, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem ter um papel 

importante no auxílio ao monitoramento, controle e tomadas de decisões. 

O uso do termo “cidades inteligentes” (smart cities) é uma tendência mundial e refere-se ao 

emprego de práticas de sustentabilidade e ao uso intensivo das TICs no enfrentamento dos mais 

diversos problemas existentes nas cidades, tornando-as mais inteligentes devido à otimização de 

certos aspectos da vida urbana; já o termo “humana” está ligado à valorização do cidadão, uma vez 

que a cidade é feita de pessoas, por pessoas e para pessoas. 

O uso cada vez mais intensivo das TICs permite inúmeras formas de se coletar dados, a 

mais conhecida é, provavelmente, através da internet, porém, quando pensamos em transformação 

de dados em informações e conhecimento útil para solucionar problemas das cidades, há outras 

formas eficientes de coletas, como sensores, registros manuais ou automatizados, pesquisas 

públicas, aplicativos em que o próprio usuário colabora informando algum tipo de dado etc. 
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As possibilidades de soluções inovadoras baseadas nas TICs para as cidades, seja para 

governos ou empresas, são ilimitadas, abrangendo diversos aspectos para a melhoria da qualidade 

da vida urbana. Tendo em mente que os problemas das cidades se repetem com certa frequência em 

muitas partes do mundo, o fomento do empreendedorismo por parte do governo municipal é 

importante porque além de possibilitar o surgimento de startups para solucionar os problemas locais 

(já que muitas das soluções aos problemas locais não constituem interesse de grandes empresas do 

ramo da tecnologia), permite que estas comercializem seus produtos e serviços com outras cidades 

que possuem problemas em comum. 

Neste sentido vale salientar que importantes instituições de ensino e pesquisa têm 

desenvolvido ações voltadas à construção de um ambiente altamente favorável à inovação e à 

produção de soluções digitais. É obrigação da prefeitura se somar a este esforço, seja promovendo a 

regulação que lhe cabe ou mesmo ampliando os incentivos tributários; mas a gestão municipal 

também pode se beneficiar desse movimento, ao demandar desse conjunto de atores soluções 

inteligentes para os velhos problemas de nossa cidade. 

Outro ator fundamental para o sucesso dessa estratégia é o cidadão. Beneficiário último 

das soluções que serão criadas, mas também protagonista de sua implementação, afinal, será o uso 

pelo cidadão das tecnologias e soluções disponibilizadas que permitirá sua efetividade. Em termos 

práticos, de nada adianta a prefeitura disponibilizar um aplicativo para que o usuário poste em tempo 

real sua reclamação sobre um problema de conservação ou mesmo na prestação de um serviço 

público, se o cidadão não estiver motivado a colaborar com o sistema. Sem a interação do cidadão, 

a efetividade das ferramentas interativas é nula. 

Propostas 

 Implantação de mecanismos que possibilitem à sociedade, a partir dos usos das tecnologias de 

informação e comunicação, participar e influir ativamente nos rumos da gestão; 

 Criação de condições para que os cidadãos e cidadãs interajam com a administração, debatendo 

os problemas e desafios da cidade e se comuniquem com o governo, fazendo uso das diversas 

tecnologias que estão disponíveis.  

 Transparência à administração municipal com a adoção de procedimentos relacionados à 

governança 2.0 não diz respeito apenas à interação cidadão-governo, como também as relações 

entre os diversos órgãos da administração municipal e a produção de bens e serviços pela 

prefeitura sofrerão impacto positivo quando da adoção de ferramentas digitais que sejam capazes 

de otimizar processos e reduzir custos, dando mais eficiência; 

 Transformar Barueri em uma Cidade Digital, onde o acesso à internet esteja garantido a todos os 

cidadãos, sendo disponibilizado, de forma gradativa, o acesso à internet sem fio de maneira 

gratuita à população, criando espaços de acesso que estarão disponíveis em praças e outros 

espaços públicos da cidade.  

 Duas estratégias serão necessárias para que os cidadãos e as cidadãs baruerienses construam, 

junto à prefeitura, esta cidade inteligente e humana: (a) ampliar o acesso e (b) humanizar as 

ferramentas e democratizar a gestão: 
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Sobre a ampliação do acesso, remete-se a outro compromisso de nosso programa de 

governo: "Governança 2.0 e Cidade Digital". O esforço da prefeitura para ampliar o acesso gratuito à 

internet sem-fio (Wi-Fi) será fundamental para que o cidadão, principalmente o de baixa renda 

(aquele que mais se utiliza dos serviços básicos) tenha mais condições de interagir com as 

ferramentas disponibilizadas. 

Sobre a humanização das ferramentas é necessário reafirmar o caráter democrático da gestão. 

Não adianta propor de dentro de um gabinete (ou mesmo de um laboratório) um conjunto de 

soluções como um pacote pronto para as pessoas. A administração, para ter legitimidade de convocar 

as pessoas a colaborar, deve estar aberta a ouvi-las em todas as fases, desde a concepção das 

ferramentas. 

 Criar um conselho "Barueri Cidade Inteligente e Humana", com ampla participação da sociedade 

civil, o qual será incumbido da missão de envolver um conjunto expressivo de cidadãos e cidadãs, 

seja na elaboração dos editais de apoio que possivelmente serão lançados ou mesmo no 

monitoramento e avaliação das parcerias que vierem a ser feitas pela prefeitura com entidades 

públicas e privadas. 

 

Formas de Interação com os Cidadãos. 

A participação popular traz ganhos reais para os cidadãos e também para a efetividade das 

ações dos governos. Ao contar com a sociedade na elaboração das políticas públicas, há maior chance 

delas serem consistentes e eficazes, melhorando o desempenho administrativo. Por isso, essa nova 

estratégia de governar compreende que é incompatível com uma boa administração não ter os 

cidadãos ao seu lado, auxiliando o governo. 

A inclusão da participação popular na gestão e nas tomadas das decisões é mais que uma 

obrigação legal, é um grande auxílio ao trabalho dos governantes, tendo em vista que permite que a 

Administração Pública tenha mais eficiência em suas ações, resultando em um maior 

comprometimento social e com o desenvolvimento das cidades. 

 

Propostas de participações populares: 

a) Conselhos Municipais - Criar/aprimorar Conselhos de Políticas Públicas - os Conselhos Municipais 

são uma importante forma de incentivar a participação popular para uma gestão pública mais 

eficiente e em prol dos cidadãos. Estes grupos atuam em áreas como saúde, atendimento ao idoso 

e a pessoas com deficiência, educação, direitos da mulher, assistência social, segurança, entre 

outros, e têm como papel a mediação entre a população e o Governo com intuito de formular 

políticas públicas do município em diferentes áreas; 

 

b) Portal do Cidadão - a criação de portais do cidadão para fomentar a transparência pública e a 

participação popular. Este tipo de canal de comunicação com a sociedade pode ser utilizado por 

qualquer órgão e de qualquer esfera administrativa. Neles é possível encontrar todas as 

informações relevantes dos entes públicos, como investimentos, folhas de pagamento, projetos e 

políticas, permitindo que o cidadão conheça a gestão a fundo. 
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Desta forma, as pessoas podem fazer buscas e acompanhar seus protocolos de qualquer lugar, 

como também podem, por exemplo, escolher o momento mais adequado para fazer suas 

solicitações sem ter que se deslocar e enfrentar filas de espera. 

 

c) Aplicativos e Redes Sociais - A utilização das redes sociais pelo poder público também ajuda no 

atendimento aos cidadãos e na busca das mais variadas informações. É possível receber 

reclamações, dar sequência a solicitações e ainda oferecer conteúdo relevante e útil para a vida 

do cidadão. Pelo potencial colaborativo, os aplicativos móveis têm se tornado grandes aliados do 

poder público. Hoje é possível informar ao órgão competente a situação de obras e rodovias com 

um simples clique na tela do celular, permitindo que as informações sejam integradas e 

consolidadas nos sistemas de gestão do órgão. Há ferramentas em desenvolvimento que, mesmo 

sem acesso à internet, possibilitam o registro e a consulta dos dados enviados pelo cidadão. 

 

Fortalecimento da Participação Popular. 

 A participação popular, fundamental em todas as gestões petistas, torna-se ainda mais relevante 

em um contexto de golpe e retrocessos, sendo um dos instrumentos para dar voz à resistência. 

Nesse sentido, é importante: 

 Implantação do Orçamento Participativo, instrumento primordial para o estabelecimento de uma 

verdadeira democracia na gestão da cidade. 

 Criar e fortalecer os Conselhos de Políticas para as Mulheres. 

 Realizar Conferências de Políticas para as Mulheres. 

 Construir Planos de Igualdade de Gênero. 

 Mandatos e gestões populares, com participação dos movimentos sociais, de mulheres, feministas 

e populares. 

 Incentivar e apoiar a organização coletiva das mulheres, como instrumento de transformação de 

suas vidas, das vidas de suas famílias e das vidas de suas comunidades. 

 Realizar formação permanente das mulheres para ocuparem espaços decisórios e participativos. 

 Capacitar as mulheres para a compreensão do orçamento público e da articulação com as políticas 

setoriais e universais. 
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XII. GESTÃO ÉTICA E EFICIENTE 

Perseguiremos durante todo o mandato dois objetivos centrais: tornar a prefeitura capaz de 

prestar mais e melhores serviços de qualidade à população e introduzir maior transparência à ação 

governamental.  

Estes objetivos exigirão o fortalecimento da capacidade da Prefeitura cumprir suas funções, 

mas também para garantir a igualdade de acesso de qualquer munícipe aos serviços e ao 

aprimoramento dos mecanismos de transparência governamental.  

Adotaremos uma nova forma de organizar a ação da Prefeitura, tornando-a mais moderna, 

inovadora, eficiente e responsável. Este novo modelo de gestão se estruturará a partir das diretrizes 

a seguir. 

Gestão ética e transparente 

Durante todo o governo, seremos firmes no combate à corrupção e à impunidade, com o 

fortalecimento dos mecanismos de controle, enfrentando esses maus hábitos tão arraigados na 

cultura política brasileira. 

Adotaremos também os mais variados canais e instrumentos de transparência para prestar 

contas da ação de governo. Ampliaremos também o acesso aos dados públicos, sempre que possível, 

em formatos abertos, conforme estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI) 

Fortalecer a capacidade institucional e gerencial da Prefeitura  

Realizaremos uma inversão de prioridades, atendendo prioritariamente territórios e populações 

vulneráveis com ampliação dos serviços e de obras por toda a cidade. Assim, será necessário dotar a 

prefeitura de melhores condições para realizar todas essas atividades. 

Para alcançarmos bons resultados, os servidores públicos são essenciais. Criaremos um 

ambiente de respeito e confiança, garantindo seu engajamento aos objetivos do governo. O diálogo 

com as entidades sindicais dos servidores será democrática e transparente, com a instituição da Mesa 

de Negociação Permanente. 

A elaboração e a execução das políticas públicas será feita de forma integrada entre as diversas 

áreas de governo, superando a tradicional fragmentação das ações. Além disso, essa atuação 

coordenada deverá se estender aos diferentes territórios da cidade, considerando suas necessidades 

específicas.  

Realizaremos parcerias com diferentes agentes. Com as universidades para ampliar a 

capacidade técnica da prefeitura e dos servidores e até mesmo na execução de políticas; com o setor 

privado, por meio de concessões ou PPPs, garantindo uma regulação rigorosa sobre a qualidade dos 

serviços prestados. 

Aproveitaremos o potencial de parcerias com outros municípios, através dos consórcios 

públicos, para prestação conjunta de serviços, compras comuns e promoção do desenvolvimento 

regional. 

 

 



50 
 

Gestão inovadora 

Tornaremos o cidadão o foco central de nossa atividade, com investimentos no 

aperfeiçoamento das atividades com maior impacto na prestação de serviços como, por exemplo, o 

atendimento presencial e na Internet. Avançaremos para um Governo Digital com a adoção de 

tecnologias na prestação de serviços. 

Além disso, usaremos os dados disponíveis para melhorar os serviços e economizar recursos. 

Adotaremos iniciativas na linha das Cidades Inteligentes, sempre que houver benefícios para a 

população, em áreas como iluminação pública, coleta inteligente de lixo, sistemas integrados de 

dados em transporte e segurança, centros de inteligência e inovação municipal. 

Buscar permanentemente a qualidade da despesa pública 

Esse compromisso será um princípio fundamental, ainda mais nesse momento de 

aprofundamento da crise econômica e social, que levará ainda mais pessoas a depender dos serviços 

públicos. Faremos um monitoramento cuidadoso de todas as despesas, sejam os grandes montantes, 

como a folha de pagamento, sejam as despesas de manutenção, como água, energia, telefonia, entre 

outras.  

Serão adotadas iniciativas sustentáveis como a reciclagem de materiais, o reuso de água e o 

uso de energia solar nos edifícios públicos. 

Usaremos o poder de compra da prefeitura, adquirindo produtos e serviços de melhor 

qualidade, sustentáveis e por menor preço e, quando possível, incentivando as empresas locais, 

especialmente as pequenas o que acaba revertendo em geração de emprego e renda em nosso 

território.  
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XIII. INTEGRAÇÃO REGIONAL 
 

Frente ao protagonismo de Barueri, visto ser uma cidade de grande importância para a Região 

Metropolitana de São Paulo. É papel da prefeitura de Barueri chamar os municípios circunvizinhos à 

mesa de negociação e atuar junto ao governo do estado, cobrando as ações de sua responsabilidade.  

Atuaremos no sentido de garantir a formulação participativa e a implementação real do Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado - é preciso pensar em termos da cooperação entre 

municípios. 

Este novo instrumento de planejamento urbano instiga os municípios envolvidos ao 

planejamento, gestão e execução das Funções Públicas de Interesse Comum (ações ou políticas as 

quais a realização por somente um município é inviável).  

Oportunidade ímpar para a pactuação de ações em áreas como saúde, educação, segurança 

pública, mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos, saneamento etc.  

Dessa forma, trabalharemos no sentido de instituir parcerias com os municípios circunvizinhos, 

seja através de instrumentos consagrados como Consórcios, Convênios e Compartilhamento de 

Instrumentos Urbanísticos, seja dos novos mecanismos propostos: operações urbanas consorciadas, 

compensação por serviços ambientais etc. 

 Fortalecer o Planejamento Estratégico Regional, a partir de ações que reforcem sistemática de 

acompanhamento das metas propostas, de cobrança dos responsáveis pelas suas execuções nos 

prazos acordados e de implementação de medidas de adequação.  

 Articular políticas regionais que enfrentem a exclusão e a discriminação no mundo do trabalho, 

desenvolvam ações que fomentem o trabalho autônomo e a economia solidária, consolidando e 

ampliando o microcrédito, criando campanhas e construindo pactos pelo trabalho decente.  

 Elaborar ações e programas regionais voltados à diversidade, dirigidos a grupos específicos, como 

crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e negros.  

 Incentivar o atendimento à saúde, com base na cooperação e complementaridade de ações, 

organizando redes integradas para a assistência em diversas especialidades médicas que 

envolvem os equipamentos municipais e estaduais disponíveis.  

 Formular políticas voltadas ao combate à violência urbana, articuladas com os setores organizados 

da sociedade regional e com as polícias Militar e Civil.  

 Atuar para garantir o tratamento integral do esgoto na região.  

 Participar ativamente de órgãos e sistemas regionais e estaduais de gerenciamento de recursos 

hídricos, saneamento e meio ambiente, em especial de consórcios intermunicipais e agências, 

comitês e subcomitês de bacia hidrográfica.  

 


