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PLANO DE GOVERNO SERGIO RIBEIRO PT - 2020 

APRESENTAÇÃO:- 

Este Plano de Governo Municipal contém as propostas para a retomada do 

desenvolvimento de Carapicuíba. Iniciado com entrada do governo do PT no 

município a partir de 2009, com a eleição de Sergio Ribeiro  prefeito. Porém, este 

processo foi cessado no final de 2016.  Desde 2017 até hoje Carapicuíba parou. 

Nosso Programa de Governo resultado das necessidades que Carapicuíba ainda 

possui, que vêm sendo observadas em décadas de lutas sociais na construção 

de uma sociedade justa e, também nas experiências exitosas adquiridas nos 

anos em que o PT administrou a cidade.  

A candidatura de Sergio Ribeiro pelo Partido dos Trabalhadores tem como base 

não somente as experiências do passado, mas também um olhar atento para a 

atual realidade política e econômica do país, do estado com   o entendimento 

dos reflexos disso em Carapicuíba. 

Sergio Ribeiro tem expressado sua preocupação e nas redes sociais vem 

dialogando com o público sobre soluções e medidas que deverão ser tomadas 

no município para o melhor enfrentamento dessa que é uma das maiores crises 

já vividas pelo mundo, o Brasil e a nossa cidade. 

Sérgio Ribeiro está preparado para governar nosso município, trazendo de volta 

a esperança e realizações de muitas conquistas nas áreas de saúde, educação, 

meio ambiente, habitação, transporte, esporte, cultura e social, elevando 

Carapicuíba à categoria de cidade inteligente. 

As propostas de Sergio Ribeiro para Carapicuíba viabilizarão os serviços 

públicos e políticas sociais integradas a um projeto mais amplo de 

desenvolvimento humano, econômico e social, atendendo prioritariamente aos 

segmentos da população que mais precisam do poder público.  

São propostas de ações afirmativas para melhorar a qualidade de vida da nossa 

população, com desenvolvimento econômico sustentável, respeito à diversidade 
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humana e social, superação das opressões, explorações e discriminações de 

origem étnica, de Orientação sexual, religião, necessidades especiais e condição 

social. 

 

PROPOSTAS POR ÁREAS SOCIAIS 

 

SAÚDE 

- Propostas:- 

❖ Reestruturar o segmento de saúde mental. 

❖ Retomar e estruturar o Programa de Saúde da Família. 

❖ Instituir parceria com centros de atendimento especializados. 

❖ Criar o Centro de Referência de Doenças Negligenciadas, tais como 

esclerose múltipla, hanseníase, anemia falciforme, entre outras. 

❖ Construir uma UBS no Jardim Tonato 

❖ Construir um Pronto Socorro na Cidade Ariston 

❖ Construir um Pronto Socorro infantil na região da Vila Dirce 

❖ Fortalecer a Atenção Primária (atendimento imediato) com implantação 

de acolhimento em todas as UBSs e USFs. 

❖ Informatizar a rede municipal de saúde. 

❖ Criar uma Central de Regulação Integrada para atenção primária de 

pacientes, ligada aos Pronto-Atendimentos. 

❖ Ampliar o atendimento à saúde da mulher, com a criação da Casa da 

Mulher. 

❖ Criação da Casa Abrigo para mulher vítima de violência. 

❖ Implantar um consultório médico itinerante (veículo equipado) para 

atendimento nas ruas e praças. 

❖ Implantar o CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) INFANTO 

JUVENIL. 

❖ Criar o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. 

❖ Implantar o Programa Saúde, Educação e Esporte nos parques. 

❖ Implantar o Programa Saúde e Esporte na Atenção Primaria. 

❖ Implantação da classificação de risco nos pronto-atendimentos (do mais 

grave ao menos grave)  
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❖ Construir um Pronto Socorro na região central de Carapicuíba. 

❖ Implantar uma UBS na Aldeia de Carapicuíba. 

❖ Intensificar o atendimento a especialidades odontológicas no CEO, com 

ampliação do serviço de prótese dentaria. 

❖ Adquirir novos equipamentos e mobiliários para a rede de saúde. 

❖ Implantar o Centro de Atendimento ao Idoso. 

 

EDUCAÇÃO  
 
Tendo em vista toda a luta de movimentos sociais e de educadores e estudantes, 

em prol da qualidade da educação e ampliação do acesso à educação para todos 

e todas, de quaisquer classes sociais, etnia ou religião. E a gravidade do 

momento histórico que presenciamos, reafirmamos nossa convicção na 

educação como bem público, direito de cidadania e instrumento de superação 

de desigualdades sociais. 

Propostas:- 

❖ Instituir Carapicuíba uma Cidade Educadora. Como? Envolver a 

comunidade, nas ações da educação, abrindo espaços físicos e lúdicos 

para que crianças, jovens, adultos e idosos possam conviver em um 

ambiente que proporcione bem-estar e aprendizado. Por exemplo, 

eventos que ocorram marcando datas importantes como o mês da 

Consciência Negra, Dia da Criança, Dia do Idoso, Dia o Professor, Dia do 

Índio, da Pessoa com Deficiência, entre outras. 

❖ Criar espaços públicos para educar e formar leitores, retorno do projeto 

educação e saúde nos parques, escolas abertas aos finais de semana; 

retorno da biblioteca móvel nas praças e parques públicos, calçadão. 

❖ Fortalecer organizações como o Catic (terceira idade), projeto Conexão 

(terceira idade), Lea Rosemberg (pessoas com deficiência), NUPI 

(terceira idade). 

❖ Garantir acesso à internet a todos os moradores da cidade, inicialmente 

para professores e estudantes da rede pública municipal. Na rede 

municipal de ensino, garantir equipamentos aos professores e alunos 

para acesso as novas tecnologias. 
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❖ Estabelecer parcerias entre as secretarias, formação de conselhos ou 

comitês envolvendo os grandes temas da cidade com a participação de 

professores, comunidade, especialistas, como nos conselhos do meio 

ambiente, dos idosos, por exemplo. 

❖ Criar o Centro de Estudos de Línguas (inicialmente implementando a 

linguagem de libras e espanhol). 

❖ Criar o Centro de Formação Continuada em Carapicuíba, imprescindível 

neste momento histórico e geograficamente, ponto central entre os 

municípios. 

❖ Terminar e inaugurar as obras de creches do governo federal paralisadas 

desde 2017, com dinheiro em caixa deixado pelo ex-prefeito Sérgio 

Ribeiro. 

❖ Aumentar o número de vagas em creches em pelo menos mais 50%. 

❖ Revisar o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, garantindo 

ampla participação de todos os segmentos, secretarias, pais de alunos e 

sindicato. 

❖ Firmar o compromisso de não municipalizar as escolas estaduais de 

ensino. 

❖ Revogar a lei de terceirização (privatização) de escolas municipais 

iniciadas a partir do atual governo. 

❖ Retomar as formações continuadas para todos os segmentos dos 

trabalhadores e trabalhadoras em educação. 

❖ Ofertar em todas as escolas da rede, alimentação escolar de qualidade. 

❖ Retomar a sala hospitalar (garantir às crianças internadas no hospital do 

município atendimento pedagógico especializado enquanto estiverem 

internados). 

❖ Retomar o funcionamento integral das salas de recursos (AEE) 

beneficiando alunos e alunas com transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidades e\ou superdotação. O Atendimento 

Educacional Especializado visa eliminar barreiras para plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas e contando com 

materiais, recursos especializados, assim como profissionais habilitados. 

❖ Ampliar o transporte escolar gratuito implementado em 2010 para 

estudantes com deficiência. 
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❖ Retornar o atendimento médico de pediatria de 15 em 15 dias, nas 

creches do município, pesando, medindo, verificando a carteirinha de 

vacinação das crianças, orientando pais, professores e assistentes. 

❖ Retomar o programa Saúde na escola: retorno dos exames de vista e 

encaminhamento de alunos e alunas a partir dos 6 anos de idade para 

testes de surdez e tratamento dentário na rede municipal de saúde do 

município. 

❖ Retomar o projeto das hortas escolares, visando aprendizado com relação 

ao cultivo de alimentos saudáveis. 

❖ Retomar o programa Mais Educação, desenvolvido no contra turno 

escolar, contando com professores arte-educadores para trabalharem 

com alunos e alunas com dificuldades de aprendizagem. 

❖ Realizar um concurso público para profissionais da educação. 

❖ Retomar o projeto ANALFABETISMO ZERO, (continuidade do programa 

implementado no governo Lula: Brasil Alfabetizado). Este projeto 

funcionou na cidade até 2016, no governo do Sergio Ribeiro, envolvendo 

trabalhos com igrejas, associações em cada bairro, o principal objetivo é 

atender jovens, adultos e idosos que querem aprender a ler e escrever. 

❖ Restabelecer a Creche Noturna que foi extinta pelo atual prefeito. 

❖ Reabrir a Escola de Música Tim Maia, fechada pelo atual prefeito. 

❖ Reabrir o Cursinho Pré-Vestibular Popular Municipal, gratuito, que foi 

extinto pelo atual prefeito. 

❖ Garantir o acesso e permanência das crianças, com qualidade, na rede 

municipal de ensino, dando continuidade às políticas públicas que 

diminuem a evasão escolar que foram implementadas a partir do governo 

de Sergio Ribeiro como prefeito, em 2009. São elas: 

✓ entrega de kits escolares gratuito aos alunos e alunas da rede 

municipal de ensino respeitando idade e série; 

✓ entrega de uniformes escolares e tênis; 

✓ livros didáticos; 

✓ proposta pedagógica coerente com a realidade dos alunos; 

✓ programa de alfabetização na idade certa. 

❖ Cumprir os Planos Nacional e Municipal de Educação. 

❖ Cumprir o Piso Salarial Nacional de professores. 
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SEGURANÇA PÚBLICA PREVENTIVA E CIDADÃ  

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, criado 

na gestão do presidente Lula sob a liderança do ministro Tarso Genro, foi um 

marco na inclusão dos municípios na Segurança Pública, evidenciando o papel 

central, e muitas vezes negligenciado, dessa esfera de governo na promoção da 

prevenção à violência. 

Durante sua duração, o Pronasci envolveu 94 diferentes programas e ações, que 

contavam com repasses de recursos do governo federal. Cerca de 50% do valor 

repassado eram destinados a projetos cujo foco era a prevenção municipal. Foi, 

com certeza, o maior programa de inclusão dos municípios na Segurança 

Pública já feito na República. 

Projetos como Mulheres da Paz e Protejo (destinados à juventude) e vídeo 

monitoramento das cidades foram implementados em centenas de municípios 

de todas as regiões do país. 

A metodologia do Pronasci consistia em criar Gabinetes de Gestão Integrada 

Municipal, que articulavam todas as secretarias sociais municipais e as 

representações das polícias estaduais no município, constituindo-se, assim, um 

ambiente de construção coletiva junto a diversos atores, fator essencial a uma 

boa política de segurança. Os grandes articuladores dos GGI-M eram os (as) 

Prefeitos (as) municipais, fundamentais para garantir matricialidade nos projetos 

e ações. 

Frente a isso, fica evidente a importância de se resgatar o conteúdo e a filosofia 

do Pronasci, tendo em vista a implementação de uma política municipal 

preventiva e cidadã. 

Na Prevenção à Violência e ao Crime, o Município tem mais protagonismo que 

o Estado e a União. O sistema de segurança pública não tem cultura de 

prevenção. 

É sabido que a responsabilidade pela Segurança Pública stricto sensu não é do 

Município e sim do Estado. 
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O enfrentamento à criminalidade comum e à organizada cabe às polícias civil e 

militar e às polícias da União. 

Uma política Municipal de Segurança Pública Cidadã deve visar reforçar o papel 

protagonista que o Poder Público Municipal tem na Prevenção da Violência e do 

Crime. 

O conceito de Segurança Municipal Cidadã pode ser definido como a articulação 

permanente de ações preventivas policiais e ações sociais e urbanísticas, 

voltadas a diminuir os fatores de risco das violências e potencializar os fatores 

de proteção, que permitam uma atuação sistêmica do município sobre as raízes 

socioculturais da violência por meio de políticas integradas, multisetoriais e 

territorializadas. 

Como a violência é um fenômeno multicausal, a Segurança Municipal Preventiva 

e Cidadã depende também de variáveis extrapoliciais, tais como o ambiente 

comunitário, os equipamentos coletivos de qualidade, a infraestrutura social e 

urbana, o meio ambiente e os serviços de utilidade pública. 

Isso porque parte dos problemas de segurança vivenciados pelos cidadãos no 

espaço público ultrapassa ou não se limita à intervenção policial, o que requer 

cooperação das comunidades e dos diversos órgãos públicos prestadores de 

serviços essenciais à população para promover seu enfrentamento e prevenção. 

A iluminação pública nos bairros, a fiscalização de posturas relativas ao 

ordenamento, uso e ocupação urbano e rural, o saneamento básico, a zeladoria 

da cidade... São fatores que contribuem para melhorar a qualidade de vida e 

para prevenir as dinâmicas de violência, dialogando, portanto, com as ações de 

prevenção nas quais o município é protagonista. 

Mas, para que uma política municipal de segurança cidadã tenha êxito o prefeito 

tem o papel de ser o principal gestor da público. É ele, prefeito, que deve ser o 

principal articulador da política de segurança, garantindo com que seja 

intersetorial, matricial e intersecretarial. Se o chefe do Executivo não assumir, 

esta tarefa a política não se consolida. 
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Um bom diagnóstico, que sirva como base para uma Política Municipal de 

Segurança Cidadã, deve buscar mapear a dinâmica da violência e do crime na 

cidade. Para isso, é fundamental que se ouçam representantes da comunidade 

e das polícias estaduais no município, visando um melhor conhecimento do perfil 

socioeconômico da região e da relação de seus equipamentos públicos, o que 

irá, em última instância, contribuir para a detecção de vulnerabilidades que se 

relacionam com o tema da segurança pública. 

 É o diagnóstico que permite o desenho das políticas de prevenção. 

Propostas para construir uma Polícia de Segurança Pública 

Cidadã 

❖ Realização de Amplo Diagnóstico da Dinâmica da Violência e do crime na 

Cidade. 

❖ Criar Programas Integrados de Prevenção à Violência nos bairros mais 

vulneráveis, com caráter matricial, em diálogo com as secretarias sociais, 

tais como Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, 

Assistência Social e Serviços Urbanos, entre outras, interdisciplinar e com 

participação das Comunidades locais.  

 

❖ Fóruns Locais Comunitários - Realizados em parceria com a sociedade 

civil local, pretendem ser intersecretariais, integrados e participativos. 

Fóruns Locais Comunitários a população é convidada a ser coautora das 

políticas de prevenção. 

❖ Vídeo-monitoramento Integrado da Cidade - Utilizar novas tecnologias 

para ampliar a sensação de segurança e inibir a violência, se tornando 

uma das principais ferramentas da Segurança Municipal. 

❖ Gestão de Informação - As secretarias municipais agregam dados 

relevantes para a gestão da informação na política de segurança 

municipal. 

❖ Abertura das escolas municipais nos finais de semana - A juventude das 

periferias das cidades, têm poucos espaços de lazer, cultura e esporte, 

aproximando a população do ambiente escolar, contribuindo para 
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fortalecer laços comunitários. A GCM tem papel importante para garantir 

a segurança nessas atividades. 

❖ Retomar os Gabinetes de Gestão Integrada Municipal criados no âmbito 

do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do governo 

Lula. 

❖ Criar Plano Municipal de Segurança com a participação da população. 

❖ Criar Fundo Municipal de Segurança, com a respectiva dotação 

orçamentaria inicial. 

❖ Criar Observatório de Segurança Municipal, em parceria com Faculdades/ 

Universidades da Cidade e/ou outras instituições. 

❖ Fortalecer com apoio administrativo e político os Conselhos Tutelares 

Na proteção das crianças e adolescentes.  

❖ Qualificar políticas voltadas aos adolescentes em conflito com a lei;  

Medidas de atendimento socioeducativo com liberdade assistida e 

prestação de serviço à comunidade. 

❖ Criar programa de inclusão social e profissional dos egressos do sistema 

carcerário, 

  

❖  Estabelecer Termos de Cooperação com a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública – Senasp e Orgãos de Segurança Estadual. 

 

Guarda Civil Municipal 

Se cabe aos municípios ação complementar na segurança pública, nos 

municípios governados pelo PT, a visão estratégica da Guarda Civil Municipal é 

ser uma das principais, senão a principal, referência de política preventiva e 

comunitária da cidade. 

Propostas para a atuação da GCM: 

❖ Programa de Segurança Escolar 

O que mais deveria marcar a identidade de uma Guarda Civil Municipal é 

o Programa Segurança Escolar. O objetivo é garantir que escolas da rede 
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municipal tenham presença fixa de guardas civis municipais e que eles 

promovam interação com a comunidade escolar e seu entorno.  

❖ Criar Projeto Patrulha Guardiã Maria da Penha 

O projeto deverá ser desenvolvido em parceria entre as Secretarias de 

Segurança Urbana e Secretaria de Promoção das Mulheres (onde 

houver) e com participação do Grupo de Atuação Especial de 

Enfrentamento à Violência do Ministério Público. 

❖ Criar Programa de Mediação de Conflitos em parceria com o Poder 

Judiciário 

A mediação de conflitos é uma das atribuições das Guardas Civis 

Municipais previstas na Lei nº13.022/14. Em São Paulo, na gestão 

Haddad, mais de 200 GCMs foram formados pelo Poder Judiciário para 

serem mediadores de conflitos.  

❖ Em parceria com a Secretaria de Transporte e contando com 

suporte de videomonitoramento, as Guardas Civis Municipais 

podem e devem realizar fiscalização e orientação no trânsito, 

contribuindo para diminuir os acidentes. 

❖ Criar Projeto Ronda Cidadã de Policiamento Preventivo 

A principal novidade na Lei Federal nº13.022/14 é que coloca como um 

dos princípios de atuação das Guardas Civis Municipais a realização de 

policiamento preventivo. Mesmo que muitas já o realizassem antes da lei, 

só com a regulamentação federal as Guardas Civis Municipais passaram 

também a ter a competência de realizar um tipo específico de 

policiamento, que é o policiamento preventivo, além de cuidar dos prédios 

públicos. Muitos, equivocadamente, passaram a acreditar que com este 

princípio de atuação as Guardas Civis Municipais têm a mesma 

competência da PM no município. Não têm. As PMs são responsáveis por 

manter a ordem pública e realizar policiamento ostensivo repressivo e 

preventivo, apesar de fazerem mais o repressivo. As Rondas Cidadãs 

Preventivas, realizadas pela Guarda Civil Municipal, devem ser diferentes 

da PM, em especial realizando abordagem que respeite a dignidade das 

pessoas. Uma ação que caracteriza uma agência municipal preventiva e 

comunitária. 
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❖ Inserir as Guardas Civis Municipais nas Ações Integradas, Fortalecer a 

Corregedoria da GCM. 

❖ Garantir formação necessária para a constituição de uma Guarda 

Municipal Preventiva e Comunitária 

Esta formação deve ser pautada pela Matriz Curricular criada na gestão 

do presidente Lula e incorporar o tema do racismo estrutural em todo 

processo de formação. Temas como Direitos Humanos, relação de 

gênero, diversidade sexual, população em situação de rua, violência 

contra mulheres, idosos, pessoa com deficiência, uso abusivo de álcool e 

drogas e políticas de redução de danos, Estado laico, policiamento 

preventivo e comunitário, devem compor a estrutura curricular de 

formação das GCMs em todos os níveis. As Guardas Civis Municipais não 

podem carregar a cultura de preconceito contra pobres e negros que 

marca, historicamente, o sistema de segurança pública. 

❖ Criar um Grupo de Trabalho Intermunicipal de Segurança Cidadã nas 

regiões em que já tenham sido criados Consórcios Intermunicipais, é 

fundamental que os prefeitos (as)  priorizem a criação de Grupo de 

Trabalho. 

Por fim, cabe destacar que disputamos um modelo de Estado no qual a cidadania 

e o Estado democrático de direito são pilares dos nossos governos. Para colocar 

este modelo de Estado em prática, com políticas públicas que estabeleçam um 

novo conceito de segurança pública no Brasil, temos de ter a perspectiva de 

enfrentar o senso comum e as propostas ou políticas reativas que alimentam a 

violência e o crime. Os Municípios têm papel estratégico neste objetivo. 

 

HABITAÇÃO -  OBRAS - INFRAESTRUTURA URBANA  
 

A crise urbana e a crise do planejamento em nossa cidade abrem espaço para 

novas propostas. Há necessidade da construção de uma cidade para todos, 

tendo como matriz determinante o uso e ocupação do solo e as condições de 

moradia.  

Uma cidade que pretende ser inovadora não pode ser construída somente de 
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projetos e ações pontuais. Ela deve inovar nas políticas de redução da pobreza 

e, portanto, no acesso das famílias de baixa renda nos bairros com a melhor 

qualidade de vida e urbanização. É necessário também ampliar a oferta de 

moradia digna para os mais pobres por meio de uma política consistente de 

promoção de unidades habitacionais, como fez o Prefeito Sergio Ribeiro que 

construiu mais de 5.000 moradias.  A regularização fundiária precisa ir além das 

ocupações à beira de rios e encosta de morros, é preciso desenvolver ações 

voltadas à regularização fundiária. 

Em Carapicuíba Mais de 200 mil pessoas vivem áreas irregulares, seja em 

moradias subnormais ou loteamentos clandestinos.  Os assentamentos 

encontram-se nos mais variados estágios de urbanização, enquanto uns tem as 

mínimas condições de moradia, outros apresentam estágios avançados de 

degradação.  O déficit habitacional em Carapicuíba está na ordem de 30.000 

unidades habitacionais, e há escassez de áreas urbanizadas, demostrando 

claramente que a questão habitacional é um dos maiores desafios a serem 

vencidos pelo próximo prefeito de Carapicuíba. 

HABITAÇÃO 

 A experiência acumulada pelo Prefeito Sergio Ribeiro frente à prefeitura de 

Carapicuíba o credencia a propor: 

❖ Promover a regularização fundiária. 

❖ Promover reurbanização de assentamentos precários. 

❖ Promover a construção de novas unidades habitacionais. 

❖ Fazer valer as Leis de Zoneamento e de Uso e Ocupação de Solo. 

❖ Estabelecer um Planejamento Urbano e de Mobilidade. 

❖ Promover a capacitação e qualificação técnica das equipes responsáveis 

pela implementação e gestão das políticas urbanas, de habitação, 

infraestrutura, meio ambiente e saneamento. 

❖ Criar Fundo Municipal de Habitação e garantir recursos por meio da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias. 

❖ Revisar o Plano Diretor priorizando o diálogo com a população, por meio 

de consultas públicas que envolvam todos os setores da sociedade. 
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OBRAS E ZELADORIA 

A construção de uma cidade para todos, uma cidade inclusiva, é necessário 

executar serviços de excelência, que preserva o meio ambiente e realize obras 

que garantem a qualidade de vida para sua população.  

Com Sergio Ribeiro prefeito as obras de manutenção e zeladoria da cidade 

obedecerão às especificações das normativas, minimizarão os impactos 

ambientais e contribuirão para o bem-estar da população. 

As obras de manutenção viária (recapeamento asfáltico, tapa buraco) serão 

permanentes e contínuas, assim como as obras de drenagem, com limpeza 

periódica de córregos para reduzir riscos de  alagamento.  

❖ Revitalizar as áreas dos conjuntos habitacionais. 

❖ Criar programas preventivos contra enchentes e inundações e 

permanente limpeza de galerias e bueiros. 

❖ Efetuar a permanente manutenção viária (recapeamento asfáltico, tapa 

buraco). 

❖ Efetuar asfaltamento novo nos locais onde for necessário esse serviço. 

❖ Varrição, limpeza e manutenção de vias públicas e praças. 

❖ Regularidade e ampliação dos sistemas de coleta de lixo 

❖ Implantar Administrações Regionais para dar agilidade e eficiência às 

obras e Zeladoria nos bairros 

 

INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura urbana é o conjunto de serviços básicos essenciais para viver 

com qualidade nas cidades, como: água potável, energia elétrica, iluminação 

pública, esgotamento sanitário, pavimentação, rede de logica.   

É papel da prefeitura proporcionar serviços de qualidade para a população, seja 

por meios próprios ou através de concessões, somente um administrador 

experiente como Sergio Ribeiro poderá proporcionar serviços de qualidade que 

atenda às necessidades básica do povo, conforme as propostas: 
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❖ Criar a empresa municipal para prestação de serviços de internet. 

❖ Criar a Cooperativa Municipal dos Pequenos Provedores de Internet. 

❖ Revisar o contrato de concessão com a Sabesp. 

❖ Criar mecanismos para fiscalização dos serviços prestados pela ENEL. 

❖ Instalar em todos as vias da cidade iluminação pública de alta qualidade. 

e autossuficiente através de energia foto voltaica. 

❖ Aterrar a fiação elétrica NA CIDADE. 

 

 

FINANÇAS  

Essa área compreende: Arrecadação, Planejamento, Orçamento, Programação, 

Controle e Transparência. 

É aumentando e objetivando as receitas da Prefeitura que se pode ampliar a 

atuação do governo resolvendo melhor os problemas e satisfazendo a 

população. 

Propostas:- 

❖ Revisar o Código Tributário. 

❖ Propor e implantar política de aumento da arrecadação Municipal, 

aplicando a lei, evitando renúncia e evasão de receitas.  

❖ Implantar sistema de fiscalização rígida e eficiente para evitar 

crescimento de inadimplência com os cofres públicos; 

❖ Programação e Planejamento das despesas do município com  

manutenção dos serviços públicos, para que no decorrer do ano a 

Prefeitura tenha caixa  para fazer investimentos, e usar como 

contrapartida na busca de outros recursos estaduais, federais, 

estrangeiros, etc.  

❖ Priorizar as compras no comércio local, na medida do possível, para 

fortalecer a economia municipal.  

❖ Implantar um programa de parcelamento de dívidas com a Prefeitura 

(IPTU, ISS, etc.), por meio de cartão de crédito. 

❖ Criar Lei de incentivo aos empreendedores da cidade para que possam 

investir em esporte, cultura, educação, e outras áreas. 
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ESPORTE E LAZER  

As atividades de lazer esportivo, mais do que preencher o tempo ocioso, 

desempenham papel importante na vida das pessoas. São fundamentais para o 

desenvolvimento da sociabilidade e das relações interpessoais.  

Cabe ao Poder Público potencializar estas atividades e ao mesmo tempo 

otimizar a relação existente entre a educação, a saúde, o esporte e o lazer como 

elementos básicos para a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um 

todo. 

Nossas propostas: 

❖ Realizar a Conferência Municipal para elaboração do Plano Municipal de 

Esportes. 

❖ Propiciar formação e capacitação aos profissionais da Secretaria de 

Esporte, enquanto agentes da cultura esportiva, propagadores e difusores 

de conhecimento e dos benefícios que a atividade física proporciona às 

pessoas. 

❖ Promover a valorização dos profissionais do esporte. 

❖ Descentralizar atividades e eventos de esporte e lazer. 

❖ Efetuar a manutenção e reforma de todos os espaços públicos esportivos 

da cidade, conforme necessidade, em parceria com a comunidade, 

setores público e privado. 

❖ Ampliar a oferta de equipamentos públicos de ginástica, assim como 

construção de pista de caminhadas nos parques públicos e avenidas da 

cidade. 

❖ Integrar projetos com as áreas de ação social, educação e saúde, com 

prioridade para comunidades carentes e crianças e adolescentes em 

idade escolar. 

❖ Criar o Centro de Referência esportivo para pessoas portadores de 

deficiência, mulheres vítimas de violência e idosos. 

❖ Investir nas escolinhas em todas as modalidades, formar atletas em nível 

de competições profissionais. 
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❖ Investir na criação de um Centro Olímpico de acordo com o Orçamento 

da cidade e em parcerias com Governos Federal e Estadual. 

❖ Investir na transformação do Campo do Niterói em Estádio Municipal. 

❖ Criar Programa de Incentivo Fiscal ao Esporte. 

❖ Aumentar o percentual do Orçamento Municipal.  

❖ Elaborar Plano Municipal de Esporte; 

❖ Criar Conselho Municipal de Esporte 

❖ Implantar Fundo Municipal do Esporte, para fortalecer as competições 

Municipais de futebol amador entre outros 

 

CULTURA 

Propostas inovadoras para fortalecer e propagar a cultura nacional. Trazemos 

para esta área. Entendemos que há a necessidade de ampliar as políticas 

culturais do município 

As propostas visam abranger toda e qualquer forma de expressão produzida por 

cidadãos abrindo espaço para todas as identidades culturais existentes na 

cidade possibilitando o exercício da democracia por intermédio da cultura. 

O conteúdo aqui disposto também prevê instituir sustentabilidade e visão de 

longo prazo para o planejamento de Cultura e organiza ações e estabelece 

metas para serem alcançadas no período de mandato para garantir condições 

satisfatórias para o desenvolvimento e preservação da diversidade das 

expressões culturais e prover o acesso dos cidadãos. 

 

Propostas:- 

Artesanato 

❖ Promover capacitação aos profissionais artesanais no sentido de produzir 

artesanato de qualidade no município de Carapicuíba. 

❖ Fortalecer os conhecimentos sobre economia popular solidária e gestão 

social no cooperativismo 
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❖ Fortalecer a aldeia de Carapicuíba como polo turístico como potencial 

para tornar-se ponto de referência da produção artesanal de qualidade 

❖ Promover feiras na praça da aldeia e outros pontos da Cidade, e a partir 

de formações identificarem os produtos de qualidade que poderão ser 

comercializados, na expectativa de colaborar para que o município se 

torne uma referência. 

 

Artes cênicas 

❖ Realização de parceria com espaços já existentes, como centros 

comunitários, Kolping e outros espaços alternativos de cultura para 

realização das oficinas de teatro, assim como, mostras itinerantes de 

teatro, circo e teatro de rua de artistas do próprio município e de fora. 

❖ Contratação de arte-educadores, com prioridade para aqueles originários 

do próprio município fortalecendo os grupos já existentes e os de fora. 

 

Artes plásticas 

❖ Promover ações na periferia com os artistas do município, levando ações 

de várias linguagens de artes e suas vertentes. 

❖ Realizar oficinas culturais de artes visuais (com arte educadora do 

município). 

❖ Revitalizar a Casa de Cultura, respeitando sua história. 

 

Literatura e educação 

❖ Promover a Semana de Arte e Literatura de Carapicuíba (SALCA), 

visando promover o resgate da literatura, difusão de conhecimentos, 

exposição, troca e comercio de livros e artigos literários entre outras 

formas de expressão literária. 

❖ Criar a lei de incentivo fiscal para Cultura. 

 

Música 
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❖ Criar um programa municipal anual para captação, mapeando e execução 

de projetos relacionados à música, a fim que haja uma agenda 

permanente e continuada de apresentações, dentro da programação 

cultural e turística do município envolvendo artistas da cidade 

❖ Criar uma rádio comunitária FM como fomentadora da diversidade cultura, 

criando espaço para artistas locais e regionais sustentada por regimento 

que contemple a finalidade pública da emissora, alterando, se necessária, 

a legislação. 

❖ Realizar ações de fomento ao surgimento de novos corpos artísticos (ex: 

orquestras, bandas, sinfonias, corais etc.) de caráter popular ou erudito 

fortalecendo e apoiando ou grupos já existentes. 

❖ Apoiar a ampliação de atendimento da escola de música TIM Maia, entre 

outras ações que forem convenientes, possibilitando assim melhor 

organização e gestão de núcleos descentralizados de educação musical 

pela cidade. 

❖ Implementar o vale cultura no município para o que o cidadão possa 

também custear atividades musicais da cidade. 

❖ Implementar a lei dos mestres na cidade, valorizando os mestres da 

cultura popular que vivem em nosso município. 

❖ Fortalecer parcerias com instituições que já atuam com a música na 

cidade e a criação de uma incubadora jurídica que possa dar apoio político 

e assessoria para músicos, bandas, corais, que possam escrever projetos 

e editais que tragam verba para cidade. 

❖  

Manifestações populares/capoeira 

❖ Criar um centro de referência dos capoeiristas  

 

Patrimônio e arquitetura 

❖ Fomentar nas escolas projetos tendo a Aldeia como ponto de partida para 

o estudo da história do munícipio mapeando a história de cada bairro e 

levantando espaços de memórias. O fim dessas importantes ações é 

desenvolver o sentimento de valorização dos bens culturais e reflexão 
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sobre as dificuldades de sua preservação, além de fortalecer a identidade 

coletiva. 

❖ Elaborar roteiros turísticos culturais no município, incluindo patrimônio 

imaterial (mestres, saberes e fazeres das culturas tradicionais), bem 

como, espaços arquitetônicos e patrimônios ambientais. 

❖ Fiscalizar e monitorar a preservação da Aldeia de Carapicuíba 

(circulação, placas de identificação, uso dos prédios e modificações das 

construções). Criação de uma comissão permanente de fiscalização 

ligado ao conselho de cultura para esse fim. 

❖ Criar um museu do artesanato de Carapicuíba para valorizar os inúmeros 

artesões de diversos ofícios e saberes.  

❖ Intensificar o intercâmbio cultural das tradições (festejos, saberes e 

fazeres) dentro e fora do município com as cidades do corredor oeste. 

❖ Capacitar e formar agentes sócio educativos, dando ênfase à 

adolescentes e pessoas de terceira idade na formação tanto dos roteiros 

turísticos quanto no monitoramento de bibliotecas e museus. 

❖ Criar museu ou espaço de memórias em bairros significativos do 

município tendo a preocupação de construir um inventário participativo 

nos bairros.  

❖ Realizar a captação e produção de registros áudio visual para 

salvaguarda das memórias coletivas, orais e biografias de mestres (as) e 

pessoas significativas para história do município. 

❖ Utilizar meios de comunicação para promover a divulgação dos eventos, 

roteiros e festejos ligados à memória e identidade do município. 

  

TRANSPORTE E TRÂNSITO  

O deslocamento de um ponto ao outro, os meios de como se desloca, as 

condições do deslocamento, impactam a vida cotidiana dos cidadãos.  

A cidade de Carapicuíba detém grande densidade demográfica. Seu 

crescimento se deu de forma desorganizada, sem planejamento urbano. 
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O ordenamento territorial da cidade aconteceu de forma espontânea, por isso, o 

sistema viário não atende o grande fluxo de veículos e pessoas, o que dificulta 

a mobilidade urbana. O transporte público é monopolizado, caro e deficiente. 

Para tornar a mobilidade na cidade menos estressante , Sergio Ribeiro, prefeito, 

propõe: 

❖ Garantir transporte público de qualidade e TARIFA ZERO. 

❖ Efetuar a manutenção e adequação do sistema viário. 

❖ Melhorar o transporte e o acesso das crianças que saem do conjunto Vila 

Helena e vão à escola. 

❖ Revisar e aperfeiçoar o sistema de linhas municipais (bairro/Centro) 

❖ Integração efetiva Transporte Municipal/Intermunicipal (trem e ônibus) 

sem aumento de custo de tarifa. 

❖ Criar um setor de atendimento aos usuários portadores de necessidades 

especiais, para sanar suas dificuldades. 

❖ Estimular a implantação de canal de comunicação para o usuário, que 

possibilite, por meio de um aplicativo do celular, saber a posição da linha 

de ônibus e o tempo em que ela passará no seu ponto de embarque, 

sistema que também poderá ser utilizado pelos deficientes visuais. 

❖ Realizar campanhas educativas, sobre os seguintes temas: respeito à 

faixa de pedestres; comportamento seguro de ciclistas e motociclistas; 

uso da cadeira para crianças no banco traseiro; combate à utilização do 

celular ao volante e uso de bebidas alcoólicas ao dirigir como também 

criar uma Escola Municipal de Trânsito. 

 

 

MEIO AMBIENTE  

A qualidade de vida nas cidades está diretamente ligada ao meio ambiente, e 

sustentabilidade. Quando falamos em meio ambiente, logo pensamos na 

preservação da fauna e flora, sem dar conta que meio ambiente é o espaço onde 

estamos, é o território que vivemos.  

Somente a experiência e a competência de Sergio Ribeiro como prefeito de 
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Carapicuíba poderá mitigar problemática ambiental com ações simples e criativa, 

conforme propostas: 

❖ Efetuar a coleta seletiva de resíduos e desenvolver Programas de esclarecimento 

a população. 

❖ Implantar um sistema de compostagem de resíduos orgânicos. 

❖ Implantar miniusinas de geração elétrica por fonte solar, em todos os 

prédios públicos, de propriedade da Prefeitura. 

❖ Implantar nas escolas da gestão municipal, estações de tratamento de 

esgoto, também para geração de energia elétrica sustentável 

(bioenergia).  

❖ Implantar redes inteligentes de energia elétrica (smart grids). 

❖ Implantar coleta seletiva em repartições públicas e coleta de recicláveis. 

❖ Ampliar e divulgar os Ecopontos da Cidade. 

❖ Garantir a oferta de Saneamento Básico nas áreas que não possuem; 

❖ Instituir sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos abrangendo todo 

município. 

❖ Fortalecer a Defesa Civil para a plena execução dos seus trabalhos de 

prevenção, monitoramento e atuação em situações de risco. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL / CIDADANIA 

A pobreza, as desigualdades sociais e a exclusão social são uma realidade de 

Carapicuíba. Nas gestões do PT na presidência da República os índices de 

pobreza extrema foram reduzidos no país e na nossa cidade também. Mas a 

partir de 2016 essa triste realidade retoma o crescimento. 

O Serviço Social no município precisa ser pensado de forma crítica, consciente, 

propositiva e participativa, baseada num amplo conhecimento da realidade local, 

que somente quem acumula experiência exitosa de dois bem sucedidos 

mandatos como prefeito pode propor: 

❖ Cadastro: atualização por meio do CRAS e ”pente-fino” sobre o perfil 
socioeconômico da população  
 

❖ Construção de Albergues Públicos (para pessoas em situação de rua); 
❖ Atualizar cadastros via CRA 
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❖ Propor, por meio dos consórcios regionais, a ampliação do 
financiamento estadual com o objetivo de promover a melhoria do 
atendimento, em todas as áreas da Assistência Social; 

❖ Retomar as atividades do CATIC.  

 

CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 
 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

O conceito de Segurança Alimentar Nutricional (SAN) tem caráter intersetorial e 

transversal, pois aborda a questão da alimentação como algo maior que a 

simples aquisição e ingestão de alimentos. Ele considera os aspectos sociais, 

ambientais culturais e econômicos envolvidos no ato de se alimentar.  

Propostas:- 

❖ Promover o Plano de Municipal Segurança Alimentar e Nutricional. 

❖ Criar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 

❖ Instituir um Orçamento Específico de SAN: dotação orçamentária ao PPA. 

❖ Incentivar Horta comunitária. 

❖ Adequar espaços e melhorias para realização de feiras livres, inclusive 

noturnas. 

❖ Usar espaços públicos por tempo determinado, para comercialização 

direta de alimentos saudáveis com preço abaixo do mercado. 

❖ Criar o Programa Banco de Alimentos. 

❖ Incentivar Cozinhas Comunitárias, usar para servir pessoas em situação 

de vulnerabilidade social, promoção de educação alimentar ou mesmo 

fomento de negócios na área da alimentação com foco na geração de 

emprego e renda e economia solidária. 

❖ Incentivar a alimentação escolar orgânica. 

❖ Criar o programa “Os chefs vão à campo”. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 

Vivemos um momento ímpar. Nas situações excepcionais, desigualdades e 

dificuldades podem se manter e, em alguns casos, até se agravar. É o que 
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estamos observando nesse período de pandemia, onde a violência contra 

mulheres teve um salto absurdo. 

O governo municipal deve estabelecer Políticas Públicas para Mulheres, 

orientar, acolher, fazer valer seus direitos numa Sociedade que está longe de ser 

“justa e igualitária” quando as mulheres sonham em viver livres do medo e da 

insegurança cotidiana. 

Propostas:- 

❖ Criar a Secretaria da Mulher, estudar orçamento; 

❖ Criar a Casa abrigo para mulheres vítimas de violência. 

❖ Criar a Patrulha Maria da Penha. 

❖ Criar a Casa da Mulher. 

❖ Incentivar cooperativas nas mais diversas áreas, onde as mulheres 

possam inventar e reinventar seu espaço no mercado de trabalho. 

❖ Reabrir o Crevim e investir na melhoria de sua estrutura de atendimento. 

❖ Resgatar o Plano Municipal de Políticas Para as Mulheres. 

❖ Instituir o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres. 

 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO 
RACISMO 
 

Entre 2009 a 2016 Carapicuíba teve a oportunidade, na administração de Sergio 

Ribeiro, de ter uma gestão, voltada para os interesses populares, algo que nunca 

havia acontecido desde sua emancipação, em 1965, onde tanto o período 

autoritário quanto da redemocratização foram governados por gestões de direita. 

Com a chegada de Lula na presidência muitos municípios experimentaram um 

modelo de gestão pública em consonância com a construção da constituição 

cidadã de 1988, na garantia de direitos sociais em habitação, educação, 

assistência social, emprego.  

Isso significou inclusive que outras demandas fossem colocadas e discutidas e 

que qualquer uma delas está diretamente relacionada à população negra e 

pobre, seja na esfera municipal, estadual e da união. Portanto algumas 
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informações sobre o município de Carapicuíba são importantes para 

fundamentar  

Hoje a população que se declara negra na cidade é de 48,5% do total (400 mil 

habitantes/IBGE) que impacta diretamente nos dados de desenvolvimento, 

escolaridade e de vítimas de violências, especialmente, porque segundo 

publicação de novembro de 2019 do IBGE, a população negra tem 2,7 mais 

chances de ser assassinada do que brancos, onde os dados se mantém 

estáveis. 

 No caso da vivência nas escolas os dados também mostram que a população 

negra também é diretamente afetada: o PENSE de 2015 (Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar) mostra que quase 30% dos jovens negros deixam de ir à 

escola por medo do trajeto entre a casa e a escola, onde 54% moram em áreas 

de risco - 4 entre 10 jovens não terminam o ensino médio, quase metade dos 

jovens negros não concluíram o ensino básico.  

Os dados do IBGE de 2010 mostram que Carapicuíba tem 44% jovens negros 

com mais de 18 anos sem o ensino fundamental completo, esse número 

aumenta para 53% dentre os que não estão formados no ensino médio com a 

mesma faixa etária, algo que deteriora o desenvolvimento econômico e social da 

cidade. Entre os de nível superior completo, 4.7% são negros e 9.5% são 

brancos, esses dados educacionais impactam na renda, pois os dados sobre 

renda mostram que a renda per capta de negros na cidade está em torno de 

R$600,00 e dos brancos em R$820,00, fazendo com que a quantidade de pobres 

e extremamente pobres sejam quase o dobro dentre os negros em relação aos 

brancos nesta cidade..  

O município de Carapicuíba, com as políticas sociais adotadas, teve aumento de 

sua longevidade, que comprovadamente foram base das políticas sociais 

desenvolvidos na região mas isso precisa ser pensado mais intensamente a 

partir da leitura de raça, especialmente porque os dados demográficos, de 

acesso e caracterização do território são resposta direta de toda a conjuntura 

histórica e social da formação da sociedade brasileira marcada pelo escravismo 

e todas as opressões que nos colocam à margem nos índices de acesso às 

políticas públicas e qualidade de vida.  
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Especialmente os dados de habitação, educação e violência referenciam 

decisões políticas que não sejam contraditórias à própria ideia de 

desenvolvimento regional, por isso políticas de igualdade racial são urgentes, 

apresentam o modelo adotado pela União na gestão Lula/Dilma com autonomia 

de gestão e orçamento, dando caráter independente e fortalecido para a 

avaliação, formulação e implementação de políticas públicas direcionados à 

população negra, seja na empregabilidade e moradia, seja no acesso à 

educação básica e superior e cultura de sua juventude que certamente 

impulsionarão os dados de Carapicuíba e seu entorno.  

Essa valorização e preocupação dos dados passa também pela valorização da 

pessoa negra enquanto potência e possibilidade técnica, intelectual e laborativa, 

de presença nos espaços de poder e crescimento do percentual no campo da 

política, das empresas e dos serviços, fortemente presente no município – essa 

característica da região metropolitana da cidade de São Paulo passa por 

candidatos a cargos executivo e legislativo, que entenda essa importância e 

tenha vontade política na compreensão que o desenvolvimento da população 

negra passa pelo desenvolvimento da cidade e isso repete um patamar de 

melhores índices que a cidade pode experimentar na gestão petista dos últimos 

anos.  

 

Propostas: 

❖ Organizar um grupo/frente política com dotação orçamentária, 

organização gestora e política em colaboração com o movimento negro, 

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR e 

demais grupos e instâncias deliberativas, de forma colegiada, para a 

composição de políticas de Promoção da Igualdade Racial que sejam 

intersetoriais, dialoguem com outras políticas sensíveis as demandas 

populacionais mais urgentes e que sejam vinculadas aos direitos 

humanos em seu contexto mais essencial.  

❖ Formar uma rede colaborativa de combate ao racismo no monitoramento 

de atividades do cotidiano que apresentam comportamentos que colabore 

para a estrutura do racismo. Para isso a nomeação (voluntária) de 
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representatividades na ponta dos serviços públicos (rede direta e indireta) 

e demais representações no campo da cultura e lazer; esportes; 

segurança pública; saúde, educação, assistência social e universidades, 

bem como grupos sociais que lutam por direitos humanos. Essa atuará de 

forma propositiva no sentido de propor ações sobre temas pertinentes, 

formando debates e estudos que mude a composição e cultura dos 

espaços.  

Estrutura do trabalho dessa rede: 

1º momento - Estruturação dos grupos de trabalho e nomeação dos 

representantes regionais 

2º momento - Formação dos componentes, a cargo da Secretaria.  

3º momento – Encaminhamentos de propostas e estudos para a 

compreensão e desenvolvimento da dinâmica racial nos territórios, formas 

de combate ao racismo nos diferentes segmentos com prazo e 

planejamento estipulado.  

❖ Consolidar a Lei 10.639/03 e 11.645/08 – Observando o processo de 

educação nas escolas municipais e encaminhamentos para datas 

comemorativas vinculadas à cidade, estimulando, através de premiações, 

estudos de docentes e alunos na educação básica e superior do município 

para a valorização do dia e mês da consciência negra. A Secretaria ser a 

mediadora de fortalecimento de redes entre acadêmicos e professores da 

rede pública para o incremento da educação para a história e cultura 

africana e indígena nas escolas e o destaque (financeiro ou não, por 

projetos) dos esforços para esse fortalecimento.  

❖ Criar parcerias com a rede de serviços - Pensando a rede de serviços 

como o polo para o oferecimento de vagas de empregos diretos da cidade, 

destacar gestores e empresários locais que oportunizam internamente 

novos postos e promoções para pessoas negras em seus espaços, criar 

redes de parceria e um banco de dados de empresas comprometidas com 

a empregabilidade e continuidade nos estudos de funcionários negros.  

❖ Criar uma rede de Afroemprededorismo - Na região, e mapear os lugares 

e espaços que empreendedores negros (sejam individualmente, famílias, 

imigrantes) e compor espaços de valorização na cidade com eventos e 

feiras, vinculá-las aos eventos de promoção da igualdade racial, 
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religiosos, feriados e comemorações e trazer pela educação a importância 

dessa comercialização para a cultura e vivencia negras. Concatenar, para 

novos empreendedores uma rede de economia solidária para o incentivo 

e produção de novos produtos que giram a economia da cidade.  

❖ Criar programas de estágio para o ensino médio e superior na Secretaria 

de Igualdade Racial, onde aqueles jovens negros que possuem baixa 

renda, estejam vinculados aos programas sociais do Programa Bolsa 

Família e estudem nos colégios mais afastados, com maiores índices de 

violências, possam ter a oportunidade de aprender uma atividade com 

bolsa auxilio na Secretaria de igualdade racial, sendo posteriormente 

encaminhados (numa segunda etapa) como jovens aprendizes nas 

empresas locais, assim poderão conhecer a vivencia de trabalho no setor 

público e privado, sendo incentivados a continuar na atividade de 

trabalho, desde que estudem e tenham projetos para o ensino superior.  

❖ Fortalecer as redes de cultura: Todas as formas de expressões, em 

parceria com as secretarias de esporte e lazer, fornecerão espaços para 

atividades culturais, havendo prêmios (com nomes de personalidades 

negras históricas) dos maiores destaques na música, dança, artes 

plásticas, pintura, histórias, etc.  

❖ Instituir Cota Racial para Ingresso no Serviço Público Municipal. 

 

JUVENTUDE 

A juventude brasileira é histórica e sistematicamente subestimada, sendo 

relegada ao segundo plano pelo poder público. Boas políticas públicas são raras, 

pontos fora da curva. As estatísticas apontam que os jovens pertencem ao grupo 

etário mais propenso a mortes violentas no Brasil, especialmente os de baixa 

renda. 

Diante da gravidade deste cenário, não basta apenas reconhecer os jovens 

como sujeitos de direitos universais e específicos. É preciso que esse 

reconhecimento se dê por meio de ações práticas e perenes.  
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Propostas: 

❖ Garantir a diminuição contínua do porcentual de evasão escolar até sua 

efetiva eliminação. 

❖ Promover cursos técnicos de qualificação profissional. 

❖ Promover políticas destinadas ao incentivo da inclusão de jovens no 

mercado de trabalho. 

❖ Realizar conferências livres sobre juventude e cultura. 

❖ Coordenar a busca por soluções conjuntas com a sociedade civil para o 

combate às violações aos direitos da criança e do adolescente. 

❖ Retomar e ampliar nos bairros  cursinhos populares - Incentivo para a 

universidade com apoio aos jovens, redução da passagem e bolsa para o 

ingresso no ensino superior público ou com bolsa nas universidades 

particulares.  

❖ Instituir o Programa Jovem Aprendiz/ Estágio. 

❖ Retomar a Biblioteca móvel. 

❖ Criar a Casa da Juventude, espaço para atividades de esporte, lazer 

cultura, biblioteca, atendimento psicológico entre outros. 

❖ Elaborar Plano Municipal de Juventude, com diretrizes para as diversas 

políticas públicas, ações e programas governamentais. 

❖ Propiciar a representação da Juventude nos mais diversos conselhos 

municipais. 

 

IDOSOS 

Importante lembrar que os países da Europa inicialmente enriqueceram e, 

posteriormente, envelheceram. A ordem, aqui no Brasil, foi ao contrário 

empobrecemos e, em seguida, envelhecemos e, adia a idade de inicio de 

envelhecimento, de 65 para 75 anos, 

Mas, na Europa, discute-se também a capacidade de trabalho da população 

mais idosa. Aqui, o desemprego atinge mais particularmente os mais jovens e 
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os mais velhos, os que têm menos, e os que têm mais experiência, como 

apontam eles mesmos. 

E a eventual aposentadoria – ao menos do segmento da população segundo 

pesquisa – responde por um empobrecimento acentuado, limitação dos hábitos 

de consumo e necessidade de um certo nível de complementação. Muitos idosos 

investiram na obtenção de casa própria onde mora nela, filhos e netos e, em 

alguns caso tem eventualmente uma ajuda financeira. 

O início da “idade do condor”, as doenças e a indesejável eventual dependência 

caracterizam as principais desvantagens. A elas, se soma a falta de respeito e 

de paciência dos mais jovens, ante os mais velhos. 

A demora no atendimento à saúde, no SUS, é um problema sério, levando de 

um ano a ano e meio, para agendar qualquer intervenção, além da dificuldade 

de se conseguir remédios de uso continuo gratuitos conforme garante a lei. 

Os idosos são poucos informados sobre seus direitos.  Muito poucos chegaram 

a ter contato com o Estatuto do Idoso. Seria importante que eles ficassem mais 

familiarizados com ele. 

Se vê que não há preocupação e nem se levanta a bandeira dos direitos dos 

idosos – assim como fazem com relação às mulheres, aos negros, à população 

LGBT, etc. 

Entretanto, instados a se imaginar como Ministra/o da Terceira Idade, listam uma 

série de políticas públicas que consideram importantes para essa população 

(FPA) 

Proposta: 

❖ Adotar ações e políticas que estejam em conformidade com o Estatuto do 

Idoso. 

❖ Criar Faculdade/Universidade para terceira idade, incluindo além de 

outros, cursos de teatro, oficinas diversas, desenho, dança, música, 

canto, cultura, esporte e lazer. 
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❖ Instituir cota de trabalho/emprego para idosos. 

❖ Criar acessibilidade nas calçadas e outras vias públicas, com fiscalização. 

❖ Facilitar o acesso de idosos à unidades de saúde e à obtenção de 

medicamentos. 

❖ Criar um Programa de Prevenção a doenças. 

❖ Criar um Centro de Vivência do Idoso, espaço de cultura, esporte, lazer, 

aprender, ensinar, espaço de beleza, culinária, higiene, (in) formação 

política. 

COMUNIDADE LGBTTQI+ 

Em tempos de grandes avanços científicos, a sociedade ainda se vê imersa em 

questões como o preconceito a orientação sexual dos cidadãos. Nesse sentido, 

o Movimento LGBT luta por pautas muito importantes para a sociedade. 

O Movimento LGBT é um movimento civil e social que busca defender a 

aceitação das pessoas LGBT na sociedade. Apesar de não ser um movimento 

centralizado e organizado nos seus mais diversos núcleos ao redor do mundo, 

existem inúmeras organizações não-governamentais que atuam nesse sentido, 

oferecendo apoio e representação para essa parcela da sociedade. 

Sempre enfrentando ondas de preconceito e de ódio, o Movimento LGBT age 

em busca da igualdade social, seja por meio da conscientização das pessoas 

contra bifobia, homofobia, lesbofobia e transfobia, seja pelo aumento da 

representatividade das pessoas LGBT nos mais diversos setores da sociedade 

civil. 

Naturalmente, como todo e qualquer movimento social, o Movimento LGBT, 

quando organizado, é composto por uma ampla rede de ativismo político e 

atuações culturais, incluindo as já famosas marchas de rua, bem como grupos 

voltados para a mídia, as artes e até mesmo as pesquisas acadêmicas. 

Significado de LGBT: LGBT é a sigla utilizada para denominar Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros. 
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Como a terminologia “gay” não abrange ou representa toda a comunidade LGBT, 

ativistas da causa buscam por adaptações capazes de trazer inclusão para as 

mais diversas orientações sexuais e identidades de gênero existentes. 

A sigla LGBT tem como principal objetivo promover a diversidade cultural com 

base nas questões de identidade sexual e gênero. Atualmente, é utilizada para 

se referir a qualquer pessoa que não se enquadra como heterossexual ou 

transgênero. Dessa forma, algumas variantes da sigla surgiram ao longo dos 

anos, como: 

• LGBTQ – adicionando a letra Q, para aquelas pessoas que se identificam 

como quer; 

• LGBTQI – adicionando a letra I, para incluir as pessoas que se identificam 

como intersexuais; 

• LGBTQIA – adicionando a letra A como forma de incluir os assexuais, 

arromânticos ou simpatizantes (aliados); 

• LGBTQIAPN – adicionando as letras P e N, para incluir pansexuais, 

polissexuais e pessoas não-binárias; 

• LGBTQIAP+ – adicionando o sinal de “+”, procura-se atender e 

representar quaisquer outras pessoas que não se sintam incluídas em 

nenhuma das outras identidades cobertas pelas iniciais da sigla. 

Vale ressaltar que essas são apenas algumas variantes das siglas, de modo que 

é possível encontrar referências que utilizam siglas como LGBTI, LGBTIQ, 

LGBTPN, LGBTA, LGBTQA, entre outras. Dessa forma, a maneira mais utilizada 

de se fazer referência à comunidade é utilizando o termo LGBTPQIA+ 

Os primeiros registros históricos de indivíduos homossexuais são datados de 

cerca de 1.200 a.C., de modo que boa parte dos pesquisadores, estudiosos e 

historiadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em diversas 

civilizações. Entretanto, em vários momentos e partes do mundo, a comunidade 

LGBTPQIA+ ainda é violentada, torturada, morta e tem seus direitos usurpados. 

Propostas: 
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❖ Instituir o uso do termo LGBTTQI+ , na esfera da administração pública 

municipal. 

❖ Instituir a obrigatoriedade da Lei do Nome Social. 

❖ Criar um acordo de cooperação Técnica com SSP/SP Polícia Civil, para 

atendimento à população LGBTT.  

❖ Criar um conselho para pautar a demanda da população. 

❖ Criar um programa de subsídio para população T, com foco na 

qualificação e geração de emprego e renda. 

❖ Criar um espaço direcionado nas UBS/PS para atendimento à população.  

❖ Lançar uma campanha de informação/educação sobre sexualidade e 

gênero nos postos e unidades de atendimento das diversas Redes 

Municipais. 

Pessoas com Deficiência 

Apresentação  

A proposta para os Programas de Governo Municipais aprovada pelo setorial 

dos Petistas com Deficiência do Estado de São Paulo redigida abaixo, tem por 

base o Decreto Federal Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulgado pelo 

Presidente Lula, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007, que foi aprovado pelo Congresso Nacional com quórum 

qualificado, dando o caráter de Emenda Constitucional. Tem também por base 

a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, sancionada pela Presidenta Dilma, que 

Instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência).  

Esse arcabouço legal permite dar visibilidade, equiparar oportunidades, valorizar 

esse importante segmento da população brasileira, assim como elaborar 

políticas públicas inclusivas, a partir de estruturas próprias de governo nas três 

esferas de poder (Nacional, Estadual e Municipal).  

Isto considerado, aprovamos e apresentamos abaixo o resultado de discussões 

realizadas, para inclusão nos planos de governo municipal, para as eleições que 

ocorrem neste ano, salientando políticas prioritárias, que por falta de 

compreensão e/ou compromisso não vêm sendo implementadas.  

 

Propostas  

1- Criar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência  
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Atribuições, formulação, planejamento, articulação e coordenação das políticas 

públicas entre os órgãos e entidades da Prefeitura e os diversos setores da 

sociedade, voltadas às pessoas com deficiência.  

  

2- Políticas Específicas de maior urgência  

➢  Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 

assim como, criar um Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, vinculado ao Conselho Municipal;  

➢ Retomar e fortalecer o processo de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, com professores formados em Pedagogia e LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais), bem como professores e ou auxiliares ledores e 

guia-intérpretes, com participação da comunidade; 

➢ Promover a acessibilidade arquitetônica nas escolas e o transporte escolar 

acessível; 

➢ Aprimorar e criar as condições de busca ativa pela assistência social, para 

inclusão das pessoas com deficiência;   

➢ Promover acesso a tecnologias assistivas às pessoas com deficiência, 

realizando parcerias com universidade ou outros setores de atuação na área, 

visando autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida, principalmente 

para pessoas em situação de vulnerabilidade social;  

➢ Realizar e apoiar atividades culturais inclusivas e, por consequência, 

acessíveis a todas as pessoas com deficiência;   

➢ Criar ou regulamentar a Comissão Intersecretarial de Acessibilidade, 

articulada e coordenada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência;  

➢ Criar políticas para o atendimento, produção e manutenção de equipamentos 

assistivos (órteses e próteses), integrada à política do SUS (Sistema Único de 

Saúde);  

➢ Desenvolver política de empregabilidade das pessoas com deficiência de 

forma inclusiva, articulada com os serviços de empregabilidade geral da 

cidade, como uma das políticas da Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência;  

➢ Implementar e fazer cumprir a legislação de acessibilidade no transporte 

público, assim como implementar transporte especial de atendimento porta-a-

porta, conforme avaliação pelo IFBr;   

➢ Implementar ou aprimorar o programa de residências inclusivas, visando 

melhorar, ampliar o atendimento e garantir autonomia das pessoas com 

deficiência, sem vínculo familiar e em situação de vulnerabilidade;  

➢ Realizar uma atuação articulada com as demais políticas afirmativas, das 

mulheres, da igualdade racial, das pessoas LGBTQi+, da Juventude e do 

idoso;   

➢ Criar um programa de formação, orientação e suporte, a cuidadores e 

familiares de pessoas com deficiência (cuidando de quem cuida);  

➢ Promover atividades esportivas visando inclusão e participação social das 

pessoas com deficiência; 
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➢ Criar centros de convivência inclusivos, acolhedores, com suportes 

necessários e atividades diversificadas, utilizando os serviços disponíveis na 

cidade, que estimulem a participação social;  

➢ Desenvolver política de Comunicação Inclusiva, tornando acessíveis todas as 

mídias, próprias ou terceirizadas da Prefeitura;  

➢ Que novos contratos com empresas prestadoras de serviços, só sejam 

aprovados se cumprirem com a legislação voltada às pessoas com 

deficiência, assim como, deverão ser adequados os contratos vigentes 

conforme a legislação; 

➢ Que os projetos habitacionais sejam desenvolvidos considerando a 

necessária acessibilidade, na edificação e no entorno, dentro da legislação e 

normas existentes no país;  

➢ Criar um disque denúncia, sobre maus tratos e/ou violência praticadas contra 

as pessoas com deficiência. 

 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

GESTÃO MUNICIPAL / ADMINISTRAÇÃO  
 

Uma administração democrática e popular apresenta a perspectiva de 
mudança radical no modelo de gestão da cidade e tem o potencial de estabelecer 
um salto de qualidade tanto na administração quanto no envolvimento da 
população nas decisões relativas ao destino da cidade. Uma administração 
transparente é fundamental para engajar a participação social. 
 

Propostas:-  
 

❖ Estabelecer um processo participativo de elaboração do orçamento 
municipal; 

❖ Visibilidade e divulgação do Portal de Transparência. 
❖ Fomentar a construção de ambientes e metodologias livres de 

participação social na Internet; 
❖ Aprimorar os serviços públicos online de forma a facilitar o acesso da 

população;  
❖ Promover relação direta Administração/população com o retorno do 

Programa Prefeito no Bairro; 
❖ Incentivar a participação da Juventude, sugerindo ao Poder Legislativo a 

criação do Parlamento Jovem. 
❖ Fortalecer as ações administrativas e de recursos humanos e 

implementar uma área de monitoramento e avaliação de politicas 
públicas, garantindo a eficiência e efetividade no atendimento à 
população; 

❖ Promover programas educativos e de formação ao conjunto do 
funcionalismo público municipal, visando o entendimento e melhor 
atendimento as pessoas portadoras de deficiência, idosos, mulheres, 
jovens, LGBTTQI+ 
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FUNCIONALISMO PÚUBLICO 

PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS. 
 

❖ Investir na capacitação profissional e na formação continuada dos servidores 

públicos em parceria com Governos Federal, Estadual e Entidades sindicais. 

 

❖ Melhorar as condições de trabalho manter permanentemente 
informatizados, equipados e organizados todos os serviços públicos 
municipais.  
 

❖ Valorizar os direitos dos(as) servidores(as), para que isso se reflita na 
qualidade dos serviços prestados.  
 

❖ Transporte adequado e Equipamentos de Segurança (EPIs) aos 
trabalhadores braçais. 
 

 

GERAÇÃO DE RENDAS E EMPREGO 
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA / ECOSOL 
 
Considerando a crise econômica e social agravada pela pandemia do Coronavírus, 

em que grande parcela de trabalhadores/as perdeu sua fonte de renda é urgente 

a criação/ampliação de Programas Sociais de geração de trabalho e renda e 

amparo financeiro para garantir a vida das pessoas. 

Neste sentido, a Economia Solidária como Política Pública assume um papel de 

destaque possibilitando a inclusão produtiva, social, gerando desenvolvimento 

local, econômico, social. 

Compreende-se por Economia Solidária/Ecosol “o conjunto de práticas 

econômicas e sociais - de produção – prestação de serviços – comércio justo e 

solidário - distribuição – consumo consciente– finanças solidárias - poupança e 

crédito – organizadas sob a forma de cooperativas, empreendimentos econômicos 

populares e solidários, clubes de troca, feiras, associações, redes de cooperação, 

de solidariedade, de autogestão e garantia de partilha equitativa das riquezas 

produzidas entre seus membros participantes”. 

Trata-se de uma forma de organização coletiva da produção, consumo e 

distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano e não do capital, 

caracterizada pela igualdade e pela reciprocidade.  

De modo mais amplo a Ecosol, busca a promoção do bem estar duradouro para 

toda a sociedade, construindo assim caminhos para o desenvolvimento humano 

permeado por relações justas e solidárias. 



36 
 

A economia solidária, possui entre as modalidades de empreendimentos 

econômicos solidários, as cooperativas de produção e de consumo, associações 

de produção, comercialização, consumo, serviços, créditos, finanças solidárias, 

as redes de cooperações, empresas autogestionárias, grupos solidários 

informais, agricultura familiar, agricultura urbana, assentamentos da reforma 

agrária, clubes de trocas entre outras. 

Dentro desta visão destacam-se os princípios da Ecosol: 

• Solidariedade:  o ser humano como eixo central de todas as ações. 

• Cooperação:  todos trabalham de forma colaborativa, buscando os 

interesses e objetivos em comum, a união dos esforços e capacidades, 

a propriedade coletiva e a partilha dos resultados. 

• Autogestão: exercício da democracia na liberdade de escolha, todas as 

decisões são tomadas de forma coletiva 

• Organização Coletiva: expressão do trabalho em rede 

• Respeito a Natureza: respeitar a vida é garantir a manutenção e 
equilíbrio do nosso ecossistema maior, a terra. 

 

Proposta:- 
 

❖ Criação de quadro de funcionários permanente, multidisciplinar, 

para atuar no Centro Público de Economia Solidária e na 

Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos 

Solidários; 

❖ Previsão no Orçamento Municipal de recursos para a 

manutenção e pleno funcionamento do Centro Público de 

Economia Solidária e da Incubadora Pública de 

Empreendimentos Econômicos Solidários; 

❖ Criação do Conselho Municipal de Economia Solidária, com 

formação paritária; 

❖ Criação do Fundo Municipal de Economia Solidária; 

❖ Implantação de espaços fixos, feiras, eventos de 

comercialização para os Empreendimentos Econômicos 

Solidários; 

❖ Organizar/apoiar em cooperativas/associações os/as 

catadores/as de materiais recicláveis; 

❖ Apoiar/estimular a implantação de Bancos Comunitários; 

❖ Implantar Políticas de Compras Públicas de produtos e serviços 

dos Empreendimentos Econômicos Solidários; 
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❖ Estabelecer parcerias/convênios com Universidades Públicas e 

Institutos Públicos de Pesquisa e Extensão; 

❖ Estabelecer a Economia Solidária como política transversal às 

várias secretarias municipais; 

❖ Organizar/apoiar/fortalecer as diferentes manifestações 

culturais da região, por meio da Economia Solidária;  

❖ Criar agenda contínua para disseminar as tecnologias sociais 

no âmbito das vendas, distribuição e do consumo. 

❖ Implantar o Centro de Comércio Justo.  

❖ Criar Centros de distribuição dos produtos das hortas urbanas, 

comunitárias.  

❖ Criar espaços de oficinas, produção, formação, cursos, 

mentorias, serviços, encontros de trocas de saberes populares 

sob a gestão dos Empreendimentos que praticam esses 

conhecimentos no dia a dia de suas funções.  

❖ Levar oficinas Ecosol para as Escolas 

❖ Formatar temáticas permanentes de educação ambiental e 

aproveitamento integral dos alimentos. 

 
Fonte: FOMESP 

 
 
  
GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 
 
 
Uma nova gestão municipal, deve ter entre suas principais metas; romper com a 
pobreza e exclusão social na cidade. Partindo do princípio de que a capacidade 
de se produzir um projeto de geração de ocupação e renda bem-sucedido não 
depende apenas de variáveis macroeconômicas ou de decisões tomadas no 
nível nacional, mas também das decisões realizadas no plano local. Acredita que 
uma estratégia de geração de trabalho, emprego e renda bem--sucedida deve 
fundamentar-se em três componentes principais: 
 
» Ações de transferência de renda; 
» Ações públicas comprometidas com a educação, capacitação e 
cidadania; 
» Ações relacionadas ao compromisso público com a autonomia 
da população excluída. 
 
Além desses componentes, uma estratégia de geração de trabalho, emprego e 
renda pressupõe avançar no padrão de gestão pública. 
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Para isso, torna-se fundamental um novo formato administrativo para a área de 
geração de trabalho, emprego e renda, capaz de se basear na articulação e 
racionalidade na aplicação dos gastos sociais. 
O gestor público precisa ter vontade política para implementação de projetos 
efetivos e ser ousado e criativo para construir novas formas de realização das 
políticas. 
Tendo como principal foco o atendimento das famílias em situação de 
vulnerabilidade social e os trabalhadores desempregados da Cidade, é preciso 
ousar na implementação uma estratégia de geração de trabalho, emprego e 
renda abrangendo um conjunto articulado e integrado de programas que buscam 
romper com o ciclo estrutural de pobreza. 
 

. Propostas:- 
 

❖ Fomentar a formação de cooperativas e de redes de micro e pequenas 
empresas; 

❖ Facilitar para que grandes empresas ampliem as compras de produtos e 
serviços de micro e pequenas empresas estabelecidas nas cidades e 
região, criando um ciclo virtuoso; 

❖ Potencializar políticas de qualificação profissional tipo beleza, costura, 
artesanato etc. 

❖ Criar mecanismos de incentivo para empregabilidade de pessoas com 
deficiência, pessoas idosas e grupos tradicionalmente mantidos à 
margem do mercado de trabalho. 

❖ Incentivar a formação de redes de microempreendedores individuais, 
bem como oficinas em parceria com igrejas na Cidade; 

❖ Programa de estágio; 
❖ Parceria Senai / Senac; 
❖ Serviço itinerante de apoio ao comércio e pequenas e micro empresas; 
❖ Criar um aplicativo para contratação de profissionais autônomos pela 

população 
❖ Incentivo fiscal para pequenos e médios empreendedores; 
❖ Estabelecer percentual obrigatório de contratação de mão de obra local 

e oriunda de programas e políticas públicas de qualificação profissional, 
por empresas vencedoras de certames licitatórios no âmbito da 
administração pública; 

❖ Criar o Portal do Trabalhador:-  
Como espaço de referência para toda a estratégia de geração de trabalho, 
emprego e renda e inclusão social, uma vez que, a partir dele, a 
população tem 
acesso à intermediação de mão de obra, ao seguro-desemprego, à 
emissão de carteira de trabalho, aos programas de transferência de 
renda, aos programas voltados à juventude, a capacitação ocupacional, a 
economia popular e solidária e ao microcrédito.            


