
CARAPICUÍBA SAUDÁVEL E DEMOCRÁTICA 

Plataforma de governo da Pré-candidata a Prefeita Dra. Amanda 
 

Amanda é médica, mulher, negra, filha do povo e pré-candidata a Prefeita de Carapicuíba pelo 
PCdoB - Partido Comunista do Brasil. Por ser tudo isso, Amanda propõe como eixos de 
administração e desenvolvimento da cidade em que nasceu e vive, Saúde, Democracia e 
Combate às Desigualdades Sociais. Tais eixos materializam-se na consigna "Dra. Amanda 
Prefeita, por uma Carapicuíba saudável e democrática". 

Médica há anos atuando no SUS, Amanda sabe que a Saúde é o principal problema de 
Carapicuíba. Por essa razão, tem por bandeira prioritária a saúde pública.  

Para Amanda, saúde é mais que os necessários e essenciais equipamentos, profissionais e 
instrumentos. Amanda sabe que construir uma política pública democratizadora e eficaz para a 
saúde da cidade de Carapicuíba é ter, além de um projeto nítido para o setor, um plano de 
metas e ações que a promova em todos os domínios da vida dos munícipes. 

Esta plataforma tem por objetivo isso: apresentar à Cidade um conjunto de propostas que 
promovam o desenvolvimento econômico, urbanístico, social, político, ético, tendo por carro-
chefe a saúde; por principal propósito, o combate às desigualdades; e, por método, a 
democracia participativa. 

Por outras palavras, Amanda quer levar saúde para todos os cantos da cidade e para toda a 
administração. Como de saúde ela entende, ela vai levá-la para as finanças e a gestão públicas, 
para a economia, para a educação, para a cultura, para  o esporte e o lazer, para a habitação, 
para o desenvolvimento urbano, para a zeladoria da cidade e, obviamente, para o sistema 
público de saúde e para os cidadãos - especialmente, aqueles que mais precisam de uma 
Carapicuíba saudável e menos desigual: trabalhadoras e trabalhadores, comunidades 
socialmente vulneráveis, mulheres, população negra, crianças, idosos, juventude, comunidade 
LGBTQIA+. 

Carapicuíba, assim como todo o Brasil, tem sofrido com a pandemia mundial do COVID-19 e 
com a crise econômica gerada pelos super-ricos do mundo. Para infelicidade geral da Nação, os 
brasileiros não contam com um governo federal capaz de liderar o combate ao vírus e dar 
solução aos graves problemas econômicos e sociais que afligem os trabalhadores e pequenas e 
médias empresas. O presidente da República faz o jogo dos que têm muito e ainda querem 
mais. Seus interesses são privatizar aquilo que é do povo, entregar nossas riquezas a outros 
países e transformar trabalhadoras e trabalhadores em escravos sem direitos para aumentar os 
lucros de especuladores. 

Para dar conta de um plano tão nefasto, o presidente quer acabar com a democracia. Trabalha 
o tempo todo para instaurar no Brasil mais uma ditadura - desta vez, comandada por sua 
família. Ataca as instituições, desrespeita a Constituição, agride jornalistas, dissemina o ódio e 



açula suas milícias digitais, usinas de fake news, contra democratas, patriotas, progressistas e 
comunistas. 

Tudo isso gera muito sofrimento na vida do povo. Desemprego em alta, preços abusivos, 
salários rebaixados, corte de direitos, falência de empresas, aumento da violência, 
especialmente aquela contra mulheres e jovens negros, sucateamento do SUS e da escola 
pública, artistas passando necessidade, aumento da população em situação de rua. Os que mais 
precisam estão abandonados à própria sorte na pandemia. Os números de casos de contágio e 
de mortes não param de crescer. E o que faz o presidente? Diz que não é com ele o assunto. 

Esse tipo de irresponsabilidade vê-se também na atual gestão da Prefeitura de Carapicuíba. O 
prefeito, alinhado com a política privatista e gerencial da gestão Dória, não tratou com 
humanidade e o devido cuidado a pandemia na cidade. Na prática, age como age o governo 
federal. Não investiu o dinheiro para saúde, especialmente aquele destinado ao combate ao 
vírus, na proporção e com a inteligência necessárias. Improvisou hospitais de campanha sem 
respiradouros. Permitiu a abertura indiscriminada do comércio. Inaugura obras com grande 
aglomeração de pessoas. O resultado é, segundo dados oficiais, 300 mortes e mais de 7.500 
infectados - dados pouco confiáveis, uma vez que não há rastreamento do vírus e é grande o 
índice de sub-notificação. 

Em uma cidade socialmente desigual como é Carapicuíba, é inadequado este tipo de 
administração, meramente gerencial e voltada aos interesses de setores privados.  Trinta e 
cinco por cento de nossa população - ou seja, mais de 1/3 da cidade - vive com até meio salário 
mínimo. A média salarial do trabalhador carapicuibano não passa de 2,3 mínimos. A ocupação 
fica em torno de 10% da população economicamente ativa, o que revela o tamanho da 
informalidade de nosso mercado de trabalho. O índice de Desenvolvimento Educacional Básico 
da cidade fica em 4,6 nas séries finais do ensino fundamental - muito longe do mínimo 
recomendado pela ONU, que é o índice 6. 

Todos estes dados demostram que falta saúde à nossa cidade, em todas as suas dimensões. 

Carapicuíba precisa de uma Prefeita que cuide de sua saúde, de sua gente, dos que mais 
precisam. Carapicuíba precisa de desenvolvimento sustentável, que gere empregos e bons 
salários, garanta renda e boa qualidade de vida para o povo. Carapicuíba necessita de educação 
de verdade para todas e todos e acesso à informação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Precisa 
de bairros bem estruturados, arborizados, cuidados e limpos. Carapicuíba quer respeito, 
tolerância, diálogo, democracia e participação, para viver com liberdade e viver bem, e para 
juntar o melhor da força do povo. Precisa de saúde pública em cada um de seus territórios para 
os que trabalham e lutam todo o dia para viver e dar um futuro a seus filhos. 

Carapicuíba quer ser saudável. E de saúde, Amanda entende. 

 

PLANOS EMERGENCIAIS EM FACE DA PANDEMIA E DA CRISE 



 

Plano Emergencial de Saúde Vencendo o Coronavírus 

• Manter e melhorar o que já existe de iniciativas de combate ao vírus: o SAC Coronavírus, 
o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, o Hospital de Campanha, o Centro de 
Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social, os Leitos de UTI e Enfermaria. 

• Criar o Portal Vencer o Coronavírus, que reúna e compartilhe diversas informações 
importantes relacionadas à doença, como número de infectados e de óbitos, o itinerário 
do vírus, as ações desenvolvidas, os recursos aplicados, os endereços dos  locais de 
referência de controle e combate ao Covid-19 e de atendimento às pessoas em situação 
de rua, o número do Disque-Coronavírus, orientações quanto a benefícios, como o 
Auxílio Emergencial ao Cidadão, entre outras informações úteis. 

• Realizar efetivamente teste em massa da população de forma antecipada, rastreamento 
do vírus e interrupção de sua disseminação por meio de isolamento dos casos 
detectados. 

• Fazer uso efetivo e intensivo da telemedicina.  

• Criar hospital de campanha, devidamente equipado, acessível a todos os moradores.   

• Estruturar equipes de saúde que cubram as diferentes áreas da Cidade. 

• Afastar pelo tempo necessário funcionários em situação de risco.  

• Distribuir EPI’s – Equipamentos de proteção individual.  

• Distribuir máscaras à população social e sanitariamente vulnerável. 

• Distribuir kits de higiene e limpeza, para assepsia. 

• Instalar mais três equipamentos de acolhimento e proteção à população de rua em três 
diferente regiões da cidade.   

• Instalar, por meio de parcerias, cabines com chuveiro para banhos, a fim de atender a 
população em situação de rua. 

• Incentivar a população a praticar atividades físicas em casa, em espaços seguros, por 
intermédio de publicidade, disseminada nos mais diversos meios, e de orientações de 
exercícios, brincadeiras e atividades adaptadas, divulgadas em vídeos postados no 
Portal Vencer o Coronavírus e na rede de computadores. 

 

Cidade saudável é cidadão com emprego e renda 
(Plano emergencial de geração de emprego) 



• Instituir e operacionalizar auxílio financeiro emergencial para trabalhadores 
desempregados, informais e população socialmente vulnerável. 

• Distribuir cestas básicas e itens de feira em delivery por aplicativo, com produtos  
doados pelo MST e de parcerias com hortifrutis e mercados. 

• Comprar tíquetes dos pequenos comerciantes locais e distribuir às comunidades às 
quais seus estabelecimentos atendem. 

• Apoiar, por meio de isenção fiscal provisória e linhas de crédito para manutenção, 
reembolsável a juros zero, a pequena e micro empresa e o empreendor individual, para 
que mantenham seus negócios e os empregos e renda que geram. 

• Abrir frentes de trabalho nas diferentes regiões, com contratação de trabalhadores e 
trabalhadoras locais. 

• Criar um cadastro único municipal para os trabalhadores informais. 

• Instalar praças de apoio aos trabalhadores de aplicativo, elos de conexão entre as 
pessoas, o comércio e os serviços, como forma de reduzir, ainda que minimamente, sua 
vulnerabilidade. 

 

Aulas se recuperam, vidas não 
(Plano emergencial para a educação) 

• Não haverá aulas presenciais enquanto não houver segurança para o retorno. 

• Enquanto não retornam, os estudantes devem seguir programa de leitura e escrita, ou 
executar atividades a elas relacionadas, no caso daqueles em fase de alfabetização, para 
afiarem esses intrumentos essencias de aprendizagem, amadurecimento intelectivo e 
emocional, de desenvolvimento da imaginação e da criatividade e de conexão com o 
conhecimento. 

• Os profissionais da educação, enquanto as escolas estiverem fechadas, estarão, na rede 
virtual, debatendo, com os gestores do sistema, a retomada das aulas presenciais assim 
que a crise for debelada, desde o replanejamento pedagógico, que redimensione 
conteúdos e estratégias considerando os anos de 2020 a 2022, até a readequação e 
preparação do espaço escolar e do acolhimento dos estudantes. 

• A Prefeitura, por diferentes meios e parcerias, envidará esforços no sentido de prover 
estudantes e professores de meios, equipamentos e materiais que lhes garantam 
condições de cumprir o programa de leitura e de participar dos debates. 

• Criar programa especial Vidas Importam, de cuidadoras e cuidadores de crianças e 
idosos durante a vigência da pandemia, para que mães, pais e responsáveis, obrigados 
ao trabalho presencial, tenham com quem deixar filhos e avós, e para que os que 



permanecerem isolados em casa com suas crianças ou idosos, em trabalho remoto, ou 
mesmo desempregados, tenham ajuda no cuidado deles. 

 

PLANO DE AÇÕES EM FACE DOS QUATRO ANOS DE GESTÃO 

Saúde em todo canto da Cidade 

• Ampliar as equipes de saúde da família.  

• Reduzir o tempo de espera para consulta com especialistas do SUS, implementando a 
política de apoio de especialistas focais em atenção primária em saúde.  

• Completar a informatização total das unidades básicas dos serviços de saúde.  

• Após a informatização total, implementar o prontuário eletrônico integrado em rede. 

• Acessar recursos do Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Saúde Bucal, 
para custeio da ampliação de rede de saúde bucal em Carapicuíba. 

• Ampliar e qualificar a rede de saúde bucal por meio de centros de especialidades 
odontológicas.  

• Incluir especialidades e serviços odontológicos, como ortodontia, implantodontia 
(próteses), além das já previstas como endodontia (canal), periodontia (gengiva e 
cirurgia de pequeno porte), e serviço de odontologia de urgência. 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde. 

• Capacitar as equipes de saúde da urgência e emergência.  

• Melhorar as estruturas dos Prontos Atendimentos e ampliar o alcance de seus serviços.  

• Criar o Hospital Municipal de Carapicuíba.  

• Reestabelecer as consultas não realizadas.  

• Investir em saúde mental. 

• Implantar o Programa Municipal de Saúde da Mulher.  

• Implantar Centros de Referência da Saúde da Mulher. 

 

Mulheres saudáveis, emancipadas e empoderadas 

• Criar a Secretaria da Mulher e transversalizar o tema emancipação feminina na 
administração. 



• Criar o Conselho Municipal da Mulher. 

• Criar políticas de profissionalização, de empregabilidade, de geração de renda e de 
educação continuada. 

• Ampliar as vagas em creches. 

• Pensar políticas de segurança e iluminar melhor as vias públicas e praças. 

• Criar em bairros centros de conveniências da mulher 

• Implementar políticas para a "mãe-solo", que cuida sozinha de seus filhos. 

• Criar e disseminar casas de acolhimento da mulher vítima de violência. 

• Combater o machismo e a cultura do estupro e da agressão - seja por intermédio de 
campanhas nas redes e meios de comunicação, seja nas escolas, agregando, aos 
conteúdos pedagógicos, repertórios que tratem do protagonismo feminino na 
sociedade, nas artes, na ciência, no pensamento, na tecnologia, no esporte, na 
educação, na saúde, no lar, na política, na construção da nacionalidade, nas lutas por 
justiça social e independência do Brasil; da história da origem da opressão contra a 
mulher, da legislação antimachista, como a Lei Maria da Penha; do machismo subliminar 
ou explícito nos hábitos, na cultura, na vida social, na mídia, no ambiente de trabalho, 
no discurso, nos espaços públicos. 

 

Esporte e lazer para promover a saúde da Cidade 

• Realizar planejamento no primeiro mês de gestão que sustente a formulação e 
execução de uma Política Municipal de Esporte, Lazer e Recreação capaz de articular e 
integrar programas e ações cujas metas são ampliar em 50% a taxa de atividade física 
em Carapicuíba e disseminar a presença do esporte na Cidade. 

• Incentivar a população de Carapicuíba a praticar atividades físicas, oferecendo 
condições, usando e adequando espaços físicos, de maneira a disseminar a prática de 
atividade física. 

• Usar o Ginásio Tancredo Neves, o Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, os Parques 
Planalto, da Aldeia, Paturis e Gabriel Chucre, para proporcionar, desde atividades 
individuais que visem à melhorar a saúde física, mental, emocional e social das pessoas, 
até propiciar práticas de caminhadas, corridas, bicicletas, passeios com os pets, patins e 
patinetes. 

• Realizar parcerias com intituições de nível superior de ensino e entidades que mobilizem 
profissionais e graduandos de Educação Física para planejar e orientar atividades físicas 
nos diferentes equipamentos e espaços da Cidade. 



• Oferecer, ao menos uma vez por mês e gratuitamente, atividades formativas de 
aperfeiçoamento dos profissionais de educação física que atuem em programas, ações, 
parceria e setores da Prefeitura, visando à contínua melhoria da qualidade do 
atendimento e orientação dos munícipes. 

• Relacionar a prática de atividade física com a questão ambiental e a sustentabilidade 
por meio dos projetos Mexa-se e Plante uma Árvore, que vincula atividades físicas ao 
plantio de mudas na Cidade, e Bricandeira Sustentável, que oferecerá oficinas para 
construção de brinquedos recicláveis. 

• Construir Centros Esportivos em diferentes bairros, com campo de futebol, ginásio 
esportivo, quadras poliesportivas abertas, quadra de tênis, basquete e canchas de 
bocha, parquinho de brinquedos, brinquedotecas, salas de ginástica, salão de jogos, 
equipamentos de ginástica para idosos, e atividades para a saúde, bem-estar, lazer e 
recreação. 

• Construir o Centro Olímpico de Carapicuíba, voltado para atender a população e para 
possibilitar o esporte de alto rendimento, assim como desenvolver pesquisas em 
treinamento e questões voltadas a saúde. Sua missão principal é atender modalidades 
de performance como atletismo, natação e ginástica artística; esportes coletivos - futsal, 
vôlei, basquete e handebol; esportes de combate -  judô, boxe, karatê, capoeira -, 
modalidades parolímpicas, e aplicar programa de iniciação esportiva para crianças, 
adolescentes e jovens. 

• Implementar a ação Resgate do Brincar: fechar para os carros as ruas nos bairros aos 
fins de semana e promover um espaço seguro, acolhedor, adequadamente equipado, de 
proteção integral, e mediado por professores de recreação, para crianças e adolescentes 
poderem brincar, socializar-se, conhecer e praticar brincadeiras tradicionais, entre 
outras atividades. 

• Desenvolver e executar o programa Lazer na Cidade: aos domingos, utilizar o Calçadão e 
a rua Rui Barbosa para eventos culturais, recreativos, e gastronômicos. 

• Entabular entendimentos com o Serviço Social do Comércio de SãoPaulo no sentido de 
instalar o SESC-Carapicuíba, como forma de oferecer à Cidade mais um equipamento 
votado a atividades culturais, recreativas, de lazer e sociabilidade. 

• Realizar a Virada Cultural e Esportiva de Carapicuíba, semana anual de atividades 
culturais, esportivas e recreativas em todas as regiõe a cidade. 

• Zelar pela manutenção e revitalização dos equipamentos esportivos, parques da cidade, 
assim como atender a demanda por renovação e aumento da quantidade de materiais 
para atividade física. 

• Oferecer às pessoas com deficiência ou problemas de mobilidade, bem como a idosos, 
espaços e condições para a prática de esporte e atividades físicas adaptadas.  



• Instituir o programa Dança na Terceira Idade, cujo objetivo é propiciar ao idoso espaços 
para bailes, encontros sociais e lazer. 

• Criar o projeto Carapabicuíba Cicloativa, programa de gestão das vias da Cidade aos fins 
de semana para possibilitar a prática ciclista, ao mesmo tempo em que promoverá 
seminários, pesquisas e estudos, com a participação da Prefeitura, de especialistas e de 
cicloativistas, para planejar a implantação de ciclovias e promover o ciclismo. 

• Organizar calendário de campeonatos femininos, masculinos e de esportes adaptados, 
que abrigue competições inter-bairros e inter-equipes da cidade em diferentes 
modalidades.  

• Criar o projeto Ruas de Carapicuíba, de promoção da prática de corrida de rua e 
instituição de calendário para competições do gênero na cidade. 

• Recuperar equipamentos esportivos públicos dos bairros, e instalar novos - quadras, 
campos, equipamento de ginástica, entre outros - e eleger conselhos gestores destes 
espaços, compostos por moradores locais, como forma de garantir seu caráter público e 
acesso e uso gratuito deles. 

 

Carapicuíba, cidade inclusiva 

• Garantir, no âmbito municipal, a aplicação da legislação federal e estadual existentes. 

• Articular equipe técnica e multiprofissional para a elaboração do censo municipal focado 
no mapeamento das demandas das pessoas com deficiência. 

• Garantir a efetiva execução das normas técnicas do desenho universal nos projetos 
habitacionais no Município. 

• Garantir o cumprimento das leis de cotas de emprego nos programas de geração e/ou 
complementação de renda, criados, gerenciados ou financiados pela Prefeitura 
Municipal. 

• Disseminar práticas e estratégias da Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC), 
principalmente através das equipes de Saúde da Família. 

• Desenvolver projeto paraolímpico municipal. 

• Dispor no âmbito da Prefeitura uma central de intépretes de LIBRAS para a comunicação 
de surdos e deficientes auditivos com todos os órgãos da administração municipal. 

• Criar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação o Núcleo de Atendimento 
Educacional Especializado com o objetivo de ofertar formações aos profissionais da 
Educação, atendimento às demandas de adaptações de materiais didáticos e 
acompanhamento no processo de ampliação da Educação Inclusiva no Município. 



• Garantir o direito à mobilidade para as pessoas com deficiência através de meios de 
transporte individualizado, porta a porta, quando o transporte coletivo acessível não for 
adequado às características de algumas deficiências. 

• Fiscalizar a construção, a manutenção de calçadas, passeios e outros espaços para 
pedestres, garantindo a eliminação de barreiras e outros elementos que provoquem 
impedimento, risco ou dificuldades para a locomoção de pessoas com deficiência. 

• Garantir que equipamentos culturais públicos ou privados possuam adaptações que 
acomodem as diferenças e necessidades para o acesso físico, comunicativo e intelectual 
de todos os cidadãos. 

 

Morar com saúde em Carapicuíba 

• Construir novas moradias para atender progressivamente a demanda por habitação. 

• Instituir programas e linhas de apoio e crédito à construção e melhorias de moradias e 
garantir assistência técnica para melhorar as condições urbanas e habitacionais. 

• Implantar política de banco de terras públicas para construção de moradias, lançando 
mão do que preconiza a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Plano 
Diretor Participativo de 2011. 

• Requalificar o espaço urbano dos bairros precarizados e promover a regularização das 
moradias irregulares.  

• Incorporar os imóveis das áreas irregulares aos serviços da Cidade. 

• Desenvolver operações urbanas que recuperem e protejam áreas de preservação 
ambiental e impeçam ocupações e reocupações de áreas de risco. 

• Ouvir moradores quanto à política habitacional e de urbanização do Município, 
mormente quando o assunto for remoções em razão de obras ou de ocupação de áreas 
de risco. 

• Revitalizar os mecanismos de gestão democrática da política urbana e de habitação, 
como Conselho, Fundo e Conferência de Habitação. 

 

Democracia saudável e participativa 

• Instituir Conselhos Participativos Regionais, democraticamente eleitos, com mandatos 

regulares e eleições periódicas, e fóruns consultivos em cada bairro, como forma de levar a 

gestão para perto do povo, ouvir suas demandas e desenvolver programas compatíveis com 

elas. 



• Revigorar os diversos conselhos da cidade - saúde, educação, cultura e outros, de forma a 

garantir a efetiva participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e fiscalização 

das políticas públicas. 

• Garantir em norma legal paridade de gênero na composição de todos os conselhos da 

Cidade. 

• Elaborar o orçamento municipal de forma participativa, ouvindo os diversos conselhos, 

especialmente os participativos regionais e os fóruns dos bairros, fazendo consultas 

públicas e dialogando com a Câmara de Vereadores. 

• Produzir um novo Plano Diretor Municipal Participativo para o próximo decênio por meio de 

ampla consulta da sociedade carapicuibana, mobilizando conselhos e fóruns, vereadores, 

especialistas, entidades representativas e organizações populares. 

 

Gestão pública saudável e democrática 

• Organizar a cidade em Regiões Administrativas, com coordenadorias reponsáveis, para, em 

parceria com o Conselhos Participativos Regionais e Fóruns dos Bairros, territorializar a 

aplicação das políticas públicas e do serviços das diferentes secretarias e fazer a zeladoria e 

manutenção de equipamentos, logradouros, espaços públicos. 

• Garantir mecanismos e desenvolver tecnologia de gestão transparente dos recursos 

públicos, garantindo acesso à informação e aos dados da Prefeitura. 

• Instalar Praças de Atendimento da Prefeitura nas diferentes Regiões Administrativas 

criadas, a fim de facilitar o acesso aos serviços do poder público e estabelecer canais de 

diálogo direto com a população. 

• Implantar plataforma de e-governo, com o fito de agilizar processos de gestão, de prestação 

de serviços, de acesso a programas, de execução de políticas e de diálogo com os 

munícipes. 

• Renegociar as dívidas e contratos do Município, como forma de superar a crise sanitária, 

conquistar a saúde financeira da Prefeitura e garantir recursos para investimentos 

geradores de riqueza e renda. 

• Priorizar a gestão pública de equipamentos e serviços. Auditar as parcerias privadas 

existentes e rever, caso a caso, os contratos de gestão. 

• Garantir eficiência da gestão por intermédio da valorização do servidor público. Em diálogo 

com a categoria, redefinir plano de carreira, criar política salarial e de benefícios compatível 

com a natureza do trabalho e as responsabilidades inerentes ao serviço, investir em 

formação, melhorar ambiente e condições de trabalho, estabelecer metas e desenvolver 



processos de avaliação e progressão de forma pactuada, investir em gestão compartilhada, 

em que as equipes de cada órgão sejam ouvidas no processo de implantação das políticas, 

programas e atividades. 

• Levantar, em cada setor da Prefeitura, a necessidade de concurso público para provimento 

de cargos necessários ao bom andamento dos programas e atividades. 

 

Carapucuíba ambientalmente sustentável 

• Promover a educação ambiental da cidade por meio das redes de ensino, rede e agentes 
de saúde, das redes sociais virtuais, de materiais gráficos e campanhas, da execução de 
programas ambientais e de legislação que regule o manejo do ambiente urbano e seu 
recursos e sancione proporcionalmente as infrações. 

• Manter, melhorar e redimensionar as iniciativas e equipamentos existentes a partir de 
processos de avaliação compartilhada entre o comando da gestão ambiental da cidade e 
os responsáveis por cada ação ou equipamento. 

• Instalar nos bairros, a começar por aqueles socialmente mais vulneráveis, Ecopontos, 
centros de entrega voluntária de resíduo reclicláveis. 

• Instituir plano e promover a coleta seletiva de lixo. 

• Criar linha de apoio à instalação de usinas de reciclagem e de compostagem, regular e 
apoiar a ação de coletores de recicláveis, e incentivar sua cooperativação. 

• Rever itinerários, periodicidade e descarte da coleta de lixo realizada pela contratada, 
especialmente aquelas feitas nos bairros com grande número de moradias em favela, 
áreas de risco e áreas irregulares. 

• Combater o descarte clandestino de entulhos e os pontos viciados de descarte de lixo, 
mobiliário e similares. 

• Intensificar a fiscalização, com o auxílio dos Fóruns Locais de Moradores, de terrenos 
vazios ou baldios e de imóveis acumuladores de resíduos e materiais decartáveis e 
tomar as providências administrativas e legais para cessar as irregularidades e infrações. 

• Estabelecer plano de arborização e de manejo arbóreo da cidade, redifinir critérios de 
remoção e poda e criar o programa Adote uma Árvore. 

• Revitalizar praças e canteiros, abrir novas áreas verdes, estabelecer percentual de área 
verde por área construída. 

• Desenvolver programas de diminuição de ruído urbano e de combate à poluição visual. 



• Melhorar a qualidade do ar por meio do programa Ecofrota Carapicuíba - substituição 
da frota tradicional de ônibus por frota movida a gás natural -, do programa Carro Legal, 
de inspeção veicular, e do incentivo ao uso de transporte coletivo e da bicicleta. 

• Instituir plano de saneamento de áreas socialmente vulneráveis. 

• Melhorar a zeladoria da Cidade, cuidando com mais atenção das galerias e bocas de 
lobo, do leito carroçável, dos passeios e da iluminação pública, dos equipamentos em 
logradouros e da varrição. 

 

Educação para uma cidade saudável 

• Instituir plano para diminuição do déficit de vagas na educação infantil para crianças até 

5  anos de idade, visando sua superação. 

• Melhorar a capacidade profissional de professoras e professores que atuam na fase da 

alfabetização, investindo na sua formação. 

• Integrar a rede pública municipal e demais setores que envolvem a juventude, como 

cultura, esporte, ciência e tecnologia, desenvolvendo projetos conjuntos que 

potencializem o aprendizado. 

• Tornar a escola o centro de referência e de articulação da comunidade em que está 

inserida e fortalecer o sentido de comunidade escolar, como estratégia de envolvimento 

das famílias no processo educativo e na vida dos alunos. 

• Abrir as unidades educacionais nos finais de semana para a prática de esporte, cultura e 

lazer e para a participação em diversos projetos que possam ser desenvolvidos, sejam 

eles voltados para as comunidades, sejam eles os próprios da escola. 

• Investir na qualidade da alfabetização, visando garantir que crianças egressas dessa fase 

estejam efetivamente alfabetizadas.  

• Aprimorar a qualificação profissional de professoras e professores, diminuir a relação 

quantitativa professor-aluno e multiplicar investimentos que garantam a qualidade do 

ensino. 

• Criar o programa Agentes de Educação, com profissionais que visitem as famílias, 

especialmente as mais carentes, identificando problemas diversos que atrapalhem o 

aprendizado escolar. 

• Valorizar os profissionais da educação, fortalecendo e ampliando o atual plano de 

carreira, estabelecendo política de reajuste salarial efetiva e jornada compatível com os 

afazeres escolares, respeitando a lei do piso e propiciando acesso a cursos de formação 

continuada.  



•  Garantir a laicidade da escola pública e investir em currículo, métodos e  práticas de 

ensino que valorizem a ciência, democratizem o acesso ao conhecimento, incorporem a 

educação tecnológica e digital, desenvolvam a criticidade, valorizem a curiosidade e a 

criatividade, colaborem com a conquista da autonomia e da liberdade, apostem no 

diálogo entre os sujeitos do processo pedagógico, capacitem o estudante a combater 

qualquer tipo de injustiça, a desigualdade social, o racismo, o machismo e toda 

modalidade de preconceito, discriminação e intolerância. 

• Resgatar e revigorar a gestão democrática e participativa na educação, do sistema de 

ensino e da escola, valorizando as vozes de todos  os sujeitos do processo e do espaço 

educativo, mormente estudantes e professores, e propriciando condições para a 

participação da comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e nos 

instrumentos de decisão, como conselhos, associação de pais e mestres e grêmios 

escolares.  

 

Cultura para o desenvolvimento saudável da Cidade  

• Desenvolver programas e ações para atingir as metas do Plano Municipal de Cultura, 

instituído pela Lei nº 3.601/2019. 

• Realizar Conferência Municipal de Cultura, antecedida de seminários e fóruns locais e 

setoriais, para, com base no Plano, debater a situação da Cultura e do Sistema Municipal 

de Cultura, composto por Secretaria, Conselhos, Fórum e Fundos Municipais de Cultura 

e Patrimônio - , e propor medidas de aperfeiçoamento institucional e da ação da 

Prefeitura para o setor. 

• Instituir o programa Carapicuíba Criativa, de apoio, desenvolvimento e incremento da 

economia da cultura da Cidade. 

• Criar o programa Cultura em Rede, de apoio, por meio de chamadas públicas, a grupos 

culturais, companhias, artistas, artesãos e realizadores, a projetos, produções, 

circulação e distribuição  de produtos culturais, cujo fim é tecer uma rede de entidades 

e ações que democratize o acesso da população à cultura da Cidade. 

• Criar o programa Arte em Toda Cidade, de ações de intervenção nos bairros, com 

apresentação de espetáculos musicais e cênicos, exibição de filmes, exposições de artes 

visuais, biblioteca itinerante, rodas de leitura, jogos e brincadeiras e outras ações. 

• Criar o Centro de Formação em Arte e Cultura de Carapicuíba, para capacitação de 

artistas, artesãos e técnicos em diferentes dimensões do fazer, do produzir e do 

distribuir cultura e arte. 



• Criar a Incubadora Municipal de Projetos e Empreendimentos Culturais, órgão que 

capacitará profissionais da cultura a elaborar projetos  para captação de recursos e para 

editais e a desenvolver modelos de negócios e empreendimentos em arte e cultura. 

• Instalar Galpões de Artes e Eventos nos bairros socialmente vulneráveis para realização 

de espetáculos, festas, ensaios, rodas de samba, batalhas de rima, bailes funks, forrós, 

dança de salão, e outras atividades que as comunidades programem. 

• Desenvolver política de democratização da comunicação e da informação, com especial 

destaque para rádios, TVs, portais e jornais comunitários. 

• Tomar a cultura digital como pauta estratégica da Cidade, introduzindo-a na gestão, na 

educação, nas políticas culturais, facilitando acesso a equipamentos, apoiando inciativas 

sociais de disseminação do conhecimento em tecnologia digital e do conceito de 

lowtech, especialmente nas comunidades socialmente vulneráveis, estabelecendo 

parcerias com universidades, pesquisadores independentes e ativistas digitais - tudo 

com vistas a instalar em Carapicuíba um Centro de Estudos e Desenvolvimento de 

Cultura Digital, que reúna, num só lugar, pesquisa, formação, fomento e difusão do 

conhecimento no tema. 

• Criar política de apoio a festas populares de diferentes matrizes culturais. 

 

Cidade saudável é a que cuida de seus idosos 

• Instituir o programa Respeita meus Cabelos Brancos, de combate à violência contra o 
idoso. 

• Instalar, em diferentes regiões, Casas de Acolhimento do Idoso,  compostas de 
Hospedarias de Longa Permanência, Centros de Acolhida Diária  e Unidades de Saúde do 
Idoso. 

• Desenvolver e executar o projeto Vou te Contar, de visitas e contação de histórias feita 
por idosos para crianças e de crianças para idosos nas unidades de educação infantil e 
nas Casas de Acolhimento do Idoso. 

• Instituir o programa Deixa que Eu te Ensino, de formação profissional de adolescentes e 
jovens adultos por meio de aulas ministradas por idosos com experiência em diferentes 
profissões e artesanias. 

• Instituir o programa Renda Mínima do Idoso, para os que não têm renda suficiente 
garantida. 

• Em parceria com instituições de ensino superior, desenvolver e executar o projeto 
Naquele Tempo, de acesso à memória da Carapicuíba por meio da coleta e registro 
audivisual, fotográfico e gráfico da memória de idosos da Cidade. 



 

Infância e adolescência saudáveis 

• Instituir política de proteção à infância e de combate à pedofilia e a violências contra 
crianças e adolescentes, que conte com centros de acolhimento à criança e ao 
adolescente vitimado pela violência, cuidados médicos, apoio e tratamento psicológico. 

• Instituir programa público de atendimento psicológico para crianças e adolecentes, com 
vistas ao seu desenvolvimento saudável. 

• Executar ações de combate ao trabalho infantil. 

• Incentivar e apoiar ações de difusão científica e tecnológica para crianças e 
adolescentes. 

• Instituir o programa de cultura, recreação e atividades físicas voltadas para crianças e 
adolescentes no contra-turno escolar, dentro ou fora da escola, com garantia de 
transporte, alimentação e programação diversificada. 

• Instituir o programa Férias Divertidas, de atividades em equipamentos culturais, 
científicos, esportivos, parques e mesmo escolas. 

 

Juventude viva 

• Instalar, nas regiões menos favorecidas de Carapicuíba, Praças da Juventude, com 
biblioteca, sala de cinema, galpão de eventos, praça de convivência, pista de skate e 
quadras, salas para cursos pré-vestibulares, de artes, literatura, audiovisual e de 
programação gratuitos. 

• Combater, com políticas públicas e ações eficazes, a opressão e o genocídio da 
juventude trabalhadora, pobre e negra, usando o peso político da Prefeitura para apoiar 
as famílias das vítimas e coibir abusos de autoridades policiais, como prisões e 
indiciamentos injustos, e execuções, realizadas ao arrepio da lei. 

• Desenvolver política de incentivo à formação profissional e universitária de jovens das 
comunidades socialmente vulneráveis. 

• Entabular tratativas para a instalação em Carapicuíba de campus de Instituto Federal de 
Ensino. 

• Instituir o programa Experiência Jovem, de incentivo a empresas, terceiro setor e órgãos 
públicos para que contratem ou ofereçam estágio remunerado a jovens de 
comunidades socialmente vulneráveis. 



• Instaurar política de saúde para a juventude, da qual conste educação sexual, prevenção 
à gravidez indejada, tratamento e proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, 
prevenção e tratamento às drogas, tratamento da depressão e prevenção ao suicídio, 
acompanhamento psicológico, tratamento odontológico. 

• Criar o Conselho Municipal de Juventude de Carapicuíba. 

• Incentivar a organização dos estudantes e jovens em grêmios, centros acadêmicos e 
entidades gerais estudantis e juvenis. 

• Instituir o passe-livre para os estudantes de escolas públicas. 

 

Cidade que combate o racismo é cidade saudável 

• Resgatar a Coordenadoria de Igualdade Racial de Carapicuíba, incentivando a relação 

com outras secretarias afim de organizar informações em prol do combate racismo.  

• Fazer cumprir a Lei nº 3.403/2016, que intitui a política municipal que trata das 

comunidade de matrizes africanas. 

• Consolidar um sistema de acolhimento de denúncias de racismo.  

• Criar, garantindo estrutura material e humana, um Centro de Referência de Direitos 

Humanos, que previna e combata o racismo  e a discriminação religiosa. 

• Criar um Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. 

• Organizar campanhas de valorização da população negra, elaborando, promovendo e 

incentivando ações, disponibilizando espaços para as artes africanas, comunidades 

tradicionais de matriz africana, funk, afoxé, jongo, fortalecendo o carnaval e os blocos. 

• Proteção aos povos de epistemologia de terreiro da cidade. 

• Desenvolver programas de estudos para formação de servidores públicos de todas as 

esferas para reflexão sobre as questões de igualdade racial.  

• Incentivar a criação de grupo de trabalhos dentro da secretaria de educação, bem como, 

cursos de formação continuada com o objetivo de formar educadores e educadoras 

para trabalhos efetivos em relação ao combate ao racismo. 

• Criar um comitê para promover políticas para a saúde da população negra, garantindo a 

produção e divulgação de informações.  

• Inserir a política de saúde da população negra no plano municipal de saúde. 



• Implementar políticas publicas que assegurem moradias adequadas à população de 

favelas, cortiços, áreas irregulares.  

• Regularizar as ocupações do município; 

• Apoiar e promover a produção de conhecimentos sobre o patrimônio cultural das 

populações negras e indígenas. 

• Promover eventos que tragam reflexões sobre o dia 20 de novembro na Cidade, 

agrupando as diversas secretarias numa ação conjunta. 

• Criar políticas de cotas dentro dos serviços públicos para a população negra.   

 

Cidadania LGBTQIA+ é garantia de saúde para a Cidade 

• Oferecer, nos Centros de Referência de Assistência Social, formações e capacitações 

específicas sobre violações dos direitos humanos. 

• Criar Centros de Referência para promoção de politicas publicas especificas para a 

população LGBTQIA+. 

• Criar Conselho Participativo da População LGBTQIA+. 

• Promover formações continuadas para servidores públicos de todos os setores para o 

combate ao preconceito em relação a população LGBTQIA+. 

•  Incentivar o intercâmbio de informações entre secretarias para a promoção de politicas 

de igualdade de gênero e em defesa dos direitos da população LGBTQIA+.  

• Estabelecer políticas de saúde específicas para a população LGBTQIA+, a fim de que 

tenham atendimento humanizado e inclusivo. 

• Capacitação técnica e incentivo à criação de políticas de empregabilidade para a 

população LGBTQIA+. 

• Fazer parcerias com microempreendedores, criando incentivos de inclusão desta 

população no mercado de trabalho.  

• Garantir acesso à educação para a população LGBTQIA+. 

• Desenvolver campanhas contra a homofobia. 

• Criar políticas de abrigo para pessoas LGBTQIA+ que são expulsas de casa. 



• Criar políticas de cotas dentro dos serviços públicos para a população trans. 
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