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1 Apresentação  

 

O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL - apresenta seu Plano de Governo 

para o Município de Carapicuíba, em virtude das eleições municipais de 2020. A 

ideia de cidade educadora, cidade para todos e direito a cidade são contempladas 

pela proposta que irradia a construção de mandatos populares sob o slogan: 

JUNTOS POR CARAPICUÍBA, TRANSFORMAR É POSSÍVEL: Dignidade, 

Participação e Inclusão!  

Programa este com um texto base para o início das discussões, defendemos 

ser construído de maneira coletiva com a participação de militantes, filiados e 

simpatizantes do partido, bem como, professores, pela juventude, por sindicatos, 

associações de bairros, e por todas as pessoas de nossa cidade que desejam ter 

vida ativa nas decisões políticas de Carapicuíba.  

Trata-se aqui, nessa proposta, de construir uma cidade com as pessoas e 

para as pessoas. Para isso, não há dúvidas, a prefeitura não pode se comportar 

como um balcão de negócios. Ao contrário, deve se comportar como um espaço 

público que movimentará o interesse público. O grande objeto não são as coisas! 

Mas sim as pessoas!  

  

  

2  Plano de Governo em Construção  

 

A construção deste programa de governo deve ser pautada pelos princípios 

de igualdade e da justiça social, pela ética e por um serviço público de qualidade, só 

assim acreditamos ser possível construir uma cidade mais justa que garanta 

condições dignas de vida para toda a sociedade. A democratização da cidade e o 

acesso aos seus serviços públicos são os valores que nos movem para lutar contra 

as injustiças e o desrespeito aos moradores de nossa cidade. Para isso o PSOL 

Carapicuíba quer construir um projeto para a cidade que seja superior ao processo 

eleitoral. Acreditamos que esse projeto deve ser um meio de transformação radical 

em Carapicuíba com apoio e participação permanente de todos os moradores da 

cidade.  

A relação que construiremos na cidade é em busca da retomada da melhoria 

das ruas, dos bairros, das pessoas, dos direitos, da mobilidade e, portanto, da vida. 
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Construir uma cidade na qual a diversidade e as diferenças possam ser elementos 

para potencializar a busca por uma igualdade de direitos é um grande desafio, isso 

só será possível com muita escuta, diálogo e trabalho.  

Essa é a primeira versão da nossa proposta de trabalho na prefeitura. Um 

trabalho democrático, participativo, voltado para a defesa dos direitos e do interesse 

público. Seguiremos dialogando a partir dessas primeiras ideias, na campanha e no 

governo. Buscaremos melhorar, acertar, corrigir e construir uma cidade com 

pertencimento e participação das pessoas. Construindo direitos em todos os 

territórios da cidade, será possível construir uma cidade que respeite a diferença dos 

territórios e integre todos em torno de um só governo. Da cultura aos negócios, da 

saúde à educação, da segurança à mobilidade, do esporte ao meio ambiente, nosso 

objetivo é cuidar para que se tenha uma cidade social e ambientalmente justa, com 

dignidade e inclusão. Vamos ao debate para construir um cenário emancipador e 

construtor de cidadania em nossa cidade!  

Assim sendo, a construção permanente requer equipes em constante 

atividade, para tanto propomos:  

2.1 Fomentar instâncias de Participação Popular e Coletiva;  

2.2 Fortalecer os Conselhos de Direitos e de Políticas (Saúde, Educação, 

Transporte e outros);  

2.3 Realizar de forma periódica audiências do Orçamento nos bairros da cidade; 

2.4 Dinamizar e garantir o acesso às informações a todos os cidadãos em relação 

as políticas desenvolvidas pela administração pública; 

2.5 Estabelecer critérios que mensure a função social da cidade e a qualidade do 

viver na cidade; 

2.6 Organizar a Secretaria Municipal de Planejamento (SePlan), com atribuições 

de produção e disseminação de dados, organização dos processos de 

participação pública, planejamento setorial e territorial, social e ambiental, 

com estrutura diretamente integrada às demais secretarias; 

2.7 Organizar uma plataforma digital no formato de um Gabinete Virtual, gerida 

pela SePlan, e adotar uma estratégia de transparência total, garantindo 

acesso universal às informações orçamentárias do Município;  
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3 Participação Popular  

 

É necessário revitalizar e garantir autonomia para os Conselhos de Política e 

de Direitos, promover de forma democrática e popular sua organização para que os 

munícipes possam intervir diretamente na Política Municipal. De maneira que todos 

possam fiscalizar e acompanhar todas as políticas públicas.  

Propomos a realização periódica do Congresso Popular da Cidade que 

discutirá todas questões a serem apresentadas na construção permanente do Plano 

de Governo, para além do orçamento a ser implementado, intervindo de forma 

popular nos rumos de todo Governo, definindo metas, prioridades e ações de toda 

Administração.  

O Congresso Popular é o momento em que os Conselhos Populares a 

serem estabelecidos nos bairros, se articulam de forma integrada e elaboram ações 

comuns diante das demandas que se apresentem.   

O PSOL tem como princípio Mandatos Populares em que vereadores, vice-

prefeito e prefeito são representantes da população e não mandatários que visam os 

processos eleitorais.   

Cada representante eleito pelo PSOL tem obrigação popular de 

mensalmente prestar contas de suas ações parlamentares ou executivas. Eles 

devem alternar os locais da cidade onde realizam as audiências públicas para esse 

fim.   

Detentores de mandato Parlamentar ou Executivo, eleitos pelo PSOL, 

devem estar sempre abertos a receber as contribuições da população.     

    

  

4 Combate à Corrupção 

 

O PSOL tem como característica a coerência, não está envolvido em 

nenhum esquema de “rachadinha”, de troca de influências, de negociatas que 

envolvam a coisa pública. Temos a bancada mais ativa no Congresso Nacional em 

defesa da ética na Administração Pública.  

Acreditamos que ninguém possa ter qualquer tipo de relação antiética com o 

poder público. Diante de nossas resoluções estatutárias do partido nos colocamos 

em condições de implementar um amplo programa de combate à corrupção na 
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Administração Pública, pois não temos “rabo preso” com ninguém, nosso único 

compromisso é com moradores e a população de Carapicuíba. Diante disto, 

aparecem como propostas concretas:   

4.1 Manter os dados da administração atualizados para que todo munícipe possa 

ter acesso aos investimentos, custeio e arrecadação; 

4.2 Divulgar efetivamente todos processos de licitação que envolvam recursos 

executados pela Administração Pública Municipal; 

4.3 Realizar de forma permanente as reuniões de secretariado nos bairros, de 

maneira aberta para que todos cidadãos possam participar e apresentar 

propostas e sugestões, além de dar ciência dos recursos públicos em 

execução pela Administração; 

4.4 Verificar os grandes devedores do Município e de acordo com a legislação, 

executar as dívidas dos que podem pagar, mas se utilizam de poder político 

para arrolar suas dívidas, prejudicando toda municipalidade; 

4.5 Promover a auditoria de dívidas da Administração Municipal para 

compreensão de todos contratos já firmados pela Prefeitura, com o intuito de 

redirecionar os mesmos e até a revisão jurídica destes, buscando maior 

eficiência financeira para gestão dos recursos do município.  

  

 

5 Saúde  

 

Exigimos o respeito aos usuários da saúde pública em nossa cidade, é 

notória a humilhação daqueles que necessitam desse serviço que é fundamental em 

qualquer cidade do Brasil, defendemos o controle social efetivo e participação 

popular na gestão da saúde por meio do Conselho de Saúde. Implementar um 

sistema público municipal que garanta atendimento digno à população, propomos: 

5.1 Construir as condições para que todos funcionários públicos sejam 

concursados, com carreira e valorização dos servidores; 

5.2 Promover eleição direta do Secretário Municipal de Saúde, com mandato 

bienal, pelos servidores da área, ratificado pelo Executivo Municipal; 

5.3  Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e garantir a autonomia do 

Conselho na fiscalização e controle das demandas da área na cidade; 
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5.4 Estabelecer canais de diálogo intersetoriais, para articular políticas públicas 

de saúde com as demais áreas; 

5.5 Criar uma comissão de fiscalização permanente da pasta de forma tripartite: 

usuários, servidores e Governo; 

5.6 Definir mecanismos que não permitam a terceirização da saúde, garantindo o 

serviço público de qualidade como bem público e não como mercadoria; 

5.7 Viabilizar uma efetiva política de prevenção de doenças, vinculada as áreas 

de educação e esporte, como forma de diminuição do impacto no tratamento 

nos espaços da saúde; 

5.8 Informatizar o sistema municipal de saúde, viabilizando a maior fiscalização e 

transparência, e a utilização de organismos certificadores que ratifiquem tal 

processo; 

5.9 Investir em Saneamento Básico para melhor controle das doenças 

ocasionadas pela falta deste; 

5.10 Política de tratamento e prevenção aos dependentes químicos; 

5.11 Organizar o Centro de Controle de Zoonoses Municipal; 

5.12 Criar unidade de proteção e atendimento exclusivo às mulheres; 

5.13 Criar espaços destinados à prática de esportes e lazer, que viabilizem o 

combate ao sedentarismo e às doenças provocadas por este; 

5.14 Criar um Centro de Atendimento Especializado - DIA; 

5.15 Criar três centros hospitalares, dois de pequena complexidade e um de média 

complexidade para atendimento aos munícipes. 

5.16 Ampliar o programa “Programa de Saúde da Família” por via municipal, 

fortalecendo a política de prevenção de doenças, o cuidado com as pessoas e 

a valorização da vida. 

5.17 Criar uma policlínica infanto-juvenil, articulada com a educação, feita por uma 

equipe multidisciplinar, que tenha também, dentro da escola, um espaço de 

atendimento aos estudantes e que garanta de fato o acesso destes a saúde; 

5.18 Criar Política Municipal do “Remédio em Casa”, informatizando o sistema para 

que as pessoas em situação de doença crônica não tenham que se deslocar 

pela cidade, sendo monitorados pelo “Programa de Saúde da Família”.  
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6 Educação 

 

Acreditamos que as mudanças necessárias para nossa cidade tenham início 

na educação, defendemos uma mudança radical na política educacional de 

Carapicuíba. Sabemos que não existe um planejamento efetivo para a política 

educacional do município, que não consegue cumprir para além das metas de 

educação definidas pelo MEC, e não apresenta uma política de referência para 

avaliação da Qualidade na Educação Infantil Municipal. Sabemos que é muito 

desafiador transformar a rede municipal em um espaço democrático e participativo, 

defendemos a participação de toda à comunidade no planejamento escolar 

municipal. Nossas propostas incluem: 

6.1 Auditar todos os contratos firmados para atuação conveniada na gestão 

educacional do município; 

6.2 Reestruturar o Conselho Municipal de Educação e ampliar a participação dos 

segmentos, com finalidade de atuação permanente, democrática e inclusiva 

na fiscalização e proposição de políticas educacionais; 

6.3 Criar o Conselho Popular da Juventude articulando a fiscalização e 

proposição nas áreas de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

6.4 Promover assessoria pela Secretaria Municipal da Educação para elaboração 

de projetos idealizados pela direção das escolas, corpo docente, APM’s e 

estudantes; 

6.5 Implementar a política municipal de formação para o Trabalho, com cursos 

para capacitação profissional técnica e profissionalizante; 

6.6 Articular a política de educação do município à política de segurança 

alimentar; 

6.7 Promoção de Eleição do Secretário de Educação pelo corpo de servidores da 

área, com mandato de dois anos, submetido a ratificação do Executivo; 

6.8 Promoção de Eleição dos diretores das escolas municipais pela comunidade 

escolar com mandato de dois anos, sendo ratificado pelo Secretário 

(professores, servidores e comunidade) ; 

6.9 Discutir a construção de um novo currículo escolar descolonizado e que 

contemple uma educação libertadora, antirracista, antimachista e 

antilgbtfóbica; 



9  

  

6.10 Fomentar o acesso ao ensino superior através da viabilização de cursinhos 

populares nos bairros, que promovam além do conteúdo do vestibular, ações 

culturais, artísticas e de interação com a comunidade das universidades 

públicas; 

6.11 Criar eventos culturais nos espaços de bibliotecas de maneira a incentivar o 

acesso aos livros e a cultura; 

6.12 Efetuar parceira ativa entre a Secretaria da Educação e da Cultura com 

escolas do município para acesso aos espaços e eventos culturais; 

6.13 Incentivar e fomentar de forma permanente cursos de formação aos 

professores da rede municipal; 

6.14 Desburocratizar o acesso aos espaços e equipamentos culturais da cidade; 

6.15 Creche Noturna, a partir da realização de levantamento de demanda por 

bairros, garantindo aos responsáveis que trabalhem no período noturno, 

creche para as crianças; 

6.16 Ampliar o atendimento de Jovens e Adultos na Rede Municipal, com objetivo 

de erradicar o analfabetismo, promovendo a articulação com a formação para 

o Trabalho redimensionando a EJA desde a etapa de Alfabetização até o 

nível profissionalizante; 

6.17 Implementar a política de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, com o devido Apoio Educacional Especializado (AEE). Extinguir 

salas e escolas especiais, garantindo o pleno acesso e a permanência de 

educandos com deficiência na rede pública de ensino; 

6.18 Implementar o Programa Municipal de Educação Integral, iniciando pela 

Educação Infantil; 

6.19 Criar o Núcleo de Assistência Psicológica à criança e ao adolescente em 

situação de vulnerabilidade e violência, em parceria com a Saúde e 

Assistência Social; 

  

 

7 Transporte e Mobilidade Urbana  

 

Carapicuíba tem o valor mais caro do transporte público por Km rodado, o 

deslocamento urbano precisa ser pensado pelo interesse coletivo. A cidade é refém 

das empresas de ônibus, que cobram um absurdo pela passagem e realizam baixo 
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investimento no transporte, desrespeito ao usuário com ônibus superlotados. Isso 

faz com que uma grande parcela da população se afaste do transporte público.  

Estabelecer prioridades é o objetivo do PSOL para Carapicuíba, nossa 

prioridade é o humano, é o meio ambiente e a qualidade na prestação de serviços. A 

lógica de uso de automóveis está sobrepondo outras formas de mobilidade menos 

agressivas ao meio ambiente que promovem saúde e lazer aos moradores. Para 

tanto, melhorar a qualidade dos calçamentos e criar formas alternativas de 

mobilidade se fazem urgentes em Regiões Metropolitanas, e no também no caso de 

Carapicuíba.   

Romper com a dinâmica que privilegia grandes empresas de transporte, 

negando aos cidadãos qualidade e direitos como a integração aos meios de 

transporte coletivo da Região Metropolitana dificulta a locomoção diária daqueles 

que necessitam trabalhar e/ou estudar em outras áreas da Região Metropolitana.   

Com investimentos e priorização do transporte coletivo, controle social e 

transparência é possível obter qualidade e rapidez no deslocamento urbano em 

nosso município. Para isso, propomos: 

7.1 Reduzir tarifas progressivamente, rumo ao fim de tarifas (Tarifa Zero) no 

transporte público municipal; 

7.2 Implementar Tarifa Zero aos estudantes e aos desempregados inclusive aos 

fins de semana;  

7.3 Implementar Integração Ônibus/ Trem/ Ônibus; 

7.4 Criar a Ciclovia Interparques ligando o Parque dos Paturis ao Parque da 

Aldeia e ao Parque Gabriel Chucre – ligação com o Ginásio Ayrton Senna e 

extensão até a Estação Antônio João da CPTM – Ligação com a área 

Universitária (Fatec, Etec e FNC), extensão do Corredor Candaval (Ariston) à 

Estação Antônio João, rumo à construção de um anel cicloviário na cidade; 

7.5 Construir bicicletários para garantir aos usuários interligação com outros 

modais de transporte coletivo; 

7.6 Regulamentar o uso, com estudos sobre a utilização de patinetes e bicicletas 

(elétricos) na cidade, otimizando o uso de modais de transporte menos 

agressivos ao meio ambiente; 

7.7 Viabilizar projetos em parceria com a CPTM, Metrô e EMTU que interliguem a 

cidade às demais áreas da Região Metropolitana. (VLT, corredor ligando ao 

vetor sudoeste, extensão do Metrô para a RM); 
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7.8 Revisar os contratos de licitação de transporte público no município, 

priorizando novos modais de mobilidade; 

7.9 Criar uma Comissão Intersecretarial de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, 

com membros dos Conselhos instituídos, para fiscalizar e elaborar projetos de 

recuperação dos passeios públicos, visando garantir segurança e mobilidade 

de todos no município; 

7.10 Verificar o contrato de prestação de serviços do Helipark, de modo a levantar 

os ônus e benefícios que este traz à cidade; 

7.11 Realizar de forma transparente os repasses da CCR Rodoanel ao município, 

verificando se as receitas apresentadas estão de acordo com o fluxo diário na 

Praça de Pedágio; 

7.12 Cobrar das empresas de transporte qualidade nos pontos de ônibus para que 

os usuários tenham maior conforto na espera dos coletivos, instalação de Wi-

Fi nos pontos de espera, instalação de painel integrado a Internet para que o 

usuário saiba o tempo de espera;  

7.13 Ampliar o sistema de iluminação pública das vias com lâmpadas de LED; 

7.14 Criar um Fórum permanente de Transporte, Acessibilidade e Mobilidade 

Urbana visando ações intersetoriais e ao Conselho Popular para resolver as 

demandas que surjam no cotidiano do município; 

7.15 Ampliar os Subterminais nos bairros, garantindo com a presença da GCM e 

PM segurança aos usuários, além de monitoramento de prevenção nos 

pontos pelos agentes de segurança pública; 

7.16 Revisar os contratos com as empresas de emplacamento da cidade e de 

Zona Azul; 

7.17 Auditar o Pátio do Detran, verificando custos e benefícios para o município; 

7.18 Criar o Serviço Municipal de transporte alternativo para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

  

  

8 Habitação  

 

Existe um déficit de moradia em Carapicuíba e a cada dia que passa 

assistimos o surgimento de mais moradias precarizadas. Elaborar um projeto 
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habitacional que contemple as necessidades de todos de forma participativa é nossa 

proposta.   

Existe a necessidade de urbanização de vários bairros com implementação 

de serviços públicos como pavimentação de ruas, rede de esgoto e regularização de 

água e luz. Para isso um programa de regularização fundiária deve ser 

desenvolvido, pois mais de 60 por cento das casas e moradias em Carapicuíba 

estão em situação irregular. Veja nossas propostas para a oferta de moradia digna 

para todos: 

8.1 Combater sistematicamente a subutilização de imóveis vazios, através da 

implantação dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades; 

8.2 Fortalecer programas de construção de moradias que não dependam dos 

mecanismos de mercado, tais como as novas alternativas, o programa de 

arrendamento residencial, entre outros; 

8.3 Redimensionar o Plano Diretor e a Lei de Ocupação e Zoneamento, para que 

áreas residenciais não tenham novos projetos de verticalização na cidade; 

8.4 Respeitar os preceitos da Lei Orgânica Municipal e os princípios 

constitucionais no que tange ao direito à integridade e inviolabilidade do 

domicílio; 

8.5 Criar Conselho Gestor do FMHIS (Fórum Municipal de Habitação de Interesse 

Social) e elaboração de um plano abrangente para a produção e 

requalificação das Habitações de Interesse Social, com ênfase na sua 

integração à política de desenvolvimento territorial urbano e ambiental; 

8.6 Criar um programa municipal de assistência técnica para a requalificação 

sanitária das favelas e ocupações; 

8.7 Reestruturar a capacidade da SMH (Secretaria Municipal de Habitação) nas 

ações de regularização urbanística e fundiária de favelas, loteamentos e 

ocupações consolidadas, baseada no reconhecimento da posse mansa e 

pacífica, na manutenção das redes de solidariedade e da vivência nos bairros, 

integrando essa política às de educação, saúde e geração de emprego e 

renda; 

8.8 Redimensionar no Plano Diretor as ZIS (Zonas de Interesse Social); 

8.9 Promover no debate sobre o Plano Diretor o Direito a Cidade, que contemple 

todos os direitos para o viver na cidade; 
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8.10 Propor a criação de áreas de comercio local nas áreas habitacionais de 

interesse social; 

8.11 Criar e regulamentar uma legislação fundiária, tendo como fim dar posse dos 

lotes, meio lotes e desmembrar as glebas para garantir serviços públicos; 

8.12 Estabelecer que os Projetos Habitacionais, ora em viabilidade no município, 

atendam aos critérios do Desenho Universal para garantir Acessibilidade aos 

moradores.  

  

  

9 Meio Ambiente 

 

A cidade de Carapicuíba tem seu território quase que completamente 

ocupado, porém há córregos e rios, pontos de mata nativa, áreas de parque que 

necessitam ser preservadas com políticas de proteção ambiental, sustentabilidade 

interligadas com as áreas de Educação, Saúde, Transporte, entre outras. O lixo é 

outro problema, que esvai recursos da cidade, sem que haja políticas de reciclagem 

e valorização de cooperativas de catadores, sem destinação dos resíduos sólidos 

orgânicos, nem parcerias que reutilizem tais recursos para geração de energia.    

A administração municipal do PSOL realizará políticas para a efetiva 

implementação do Plano de recolhimento de resíduos e medidas de proteção ao 

meio ambiente. Conheça nossas propostas: 

9.1 Promover, incentivar, estruturar e capacitar trabalhadores que vivem da coleta 

de recicláveis com a criação de cooperativas de reciclagem, juntamente com 

a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego; 

9.2 Realizar o levantamento das áreas de mata nativa de proteção ambiental e 

criação de um sistema de proteção das áreas, das nascentes, das margens 

dos ribeirões e do rio Cotia;  

9.3 Estruturar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente com equipe técnica 

capacitada; 

9.4 Ampliar o uso dos parques municipais pelos munícipes, com iluminação e 

presença da Guarda Municipal, articulando com as Secretarias de Cultura, 

Esporte, Saúde e Educação atividades permanentes; 
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9.5 Criação do Programa Municipal de coleta de óleo para produção de 

bioenergia, biodegradáveis, articulando Projetos de Economia Solidária como 

prioridade nas parcerias com o Poder Público Municipal; 

9.6 Promover a criação da usina municipal de reciclagem, energia renovável e 

biocombustível; 

9.7 Instalar equipamentos de energia solar nos espaços públicos; 

9.8 Rever os contratos com as empresas de ônibus para que as frotas tenham, 

através de uma porcentagem progressiva, o uso de energia limpa e 

renovável, com espaços para o transporte de bicicletas; 

9.9 Incentivar e estruturar a coleta seletiva doméstica, nas vias públicas, no 

comércio. nas indústrias e em todas as secretarias; 

9.10 Efetivar parceria com as secretarias de Educação, Saúde e Meio Ambiente, 

para um projeto permanente de educação ambiental, nas escolas e com a 

população em geral; 

9.11 Fortalecer o Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

9.12 Criar o Parque de Preservação Ambiental do Jacarandá; 

9.13 Investir em saneamento básico, criação do Conselho de Municipal de 

Saneamento Básico; 

9.14 Incentivar o uso de meios de transporte de energia renovável, com a criação 

de ciclovias, conforme explicitado no ponto de transportes. 

9.15 Articular as secretarias de Meio Ambiente e Turismo para proteger e estimular 

o turismo no Parque da Aldeia; 

9.16 Transformar os espaços públicos em espaços ecologicamente sustentáveis, 

com uso de água reutilizável, energia solar, captação de água das chuvas; 

9.17 Submeter aprovação das novas construções através da Secretaria do Meio 

Ambiente, respeitando as normas ambientais; 

9.18 Incentivar a criação de construções ecologicamente sustentáveis; 

9.19 Como apontado no tópico sobre mobilidade, trocar toda iluminação pública 

para lâmpadas de LED, com implementação de alimentação via energia solar 

nos locais viáveis; 

9.20 Criar linhas de transporte público que levem aos parques; 

9.21 Maior comunicação com a população para divulgação e incentivo de uso dos 

parques; 
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9.22 Criar Programa Municipal de atendimento aos animais, sejam domésticos, ou, 

em situação de rua, garantindo tratamento digno; 

9.23 Desenvolver parcerias para clínicas de pronto socorro aos animais, com 

fomento municipal; 

9.24 Viabilizar ao longo de quatro anos a implementação do Hospital Municipal 

para atendimento de animais; 

  

  

10 Esporte 

 

O incentivo à prática esportiva, também é reconhecido como política de 

saúde pública. Os investimentos no desenvolvimento esportivo contribuem para a 

qualidade de vida dos cidadãos, levando no longo prazo a uma menor procura pelos 

serviços de Saúde Pública.  

Estruturaremos um calendário com condições para o desenvolvimento dos 

campeonatos amadores em suas diversas modalidades na cidade. É inegável o 

papel das atividades esportivas, em iniciação, parcerias para alto rendimento, bem 

como das agremiações, nas suas diversas modalidades, na divulgação do nome de 

Carapicuíba dentro do território nacional, como também no exterior, portanto, 

entendemos como necessário todo apoio do poder público municipal. Integrar e 

articular o esporte com educação e retomar a construção dos centros esportivos, 

são tarefas primordiais no próximo período. Abaixo os compromissos que firmamos:   

10.1 Criar o Conselho municipal de esporte; 

10.2 Fomentar e promover a manutenção das academias ao ar livre nas praças e 

parques com monitoramento específico; 

10.3 Revitalizar os espaços esportivos, construir espaços para a prática de 

esportes onde não atendam a necessidade da população; 

10.4 Criar a Secretaria Itinerante, com atividades esportivas, como a “rua de lazer” 

o “dia da recreação”, “conhecendo o esporte”, entre outros; 

10.5 Ampliar o acesso ao esporte nos aparelhos existentes, integrando projetos 

das Secretarias da Educação, Saúde, Cultura e outras; 

10.6 Criar uma agenda permanente de fomento aos esportes no município; 
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10.7 Criar um complexo de esportes radicais nos parques públicos com 

monitoramento para aqueles que querem se iniciar, com a infraestrutura 

adequada; 

10.8 Parceria entre as secretarias de educação, saúde e meio ambiente, para o 

fomento de uma cultura esportiva em nosso município; 

10.9 Construir um complexo aquático para o fomento das modalidades aquáticas; 

10.10 Parceria entre a universidade e faculdades existentes para o fomento e 

monitoramento do esporte nos espaços públicos no município; 

10.11 Projeto de extensão universitária de fomento ao esporte; 

10.12 Fomentar jogos mentais como pôquer, xadrez, dominó; 

10.13 Estimular associações que organizem os esportes que surgem de forma 

independente; 

10.14 Fomentar a prática de esportes na melhor idade; 

10.15 Organizar as ligas amadoras no município; 

10.16 Fomentar o uso do esporte como formação à cidadania; 

10.17 Implementar modalidades de práticas esportivas adaptadas para Pessoas 

com Deficiência; 

10.18 Cadastrar os esportistas, amadores e profissionais independentes; 

10.19 Fomentar a prática de jogos em seu caráter lúdico, dentro de uma 

interdisciplinaridade de forma transversal; 

10.20 Articular com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego, 

parcerias de Economia Solidária, em que cooperativas confeccionem 

materiais esportivos (uniformes); 

10.21 Estimular atividades de lazer nos parques, práticas aeróbicas, yoga, 

meditação, entre outros. 

 

  

11 Cultura  

 

Valorizar nossa história e identidade cultural é tarefa primeira da 

administração pública municipal. Durante nossa administração teremos espaços 

adequados para preservação de nossa memória, e possibilitaremos/incentivaremos 

a visitação pública. Entendemos ser preciso fomentar o acesso aos bens culturais 

com incentivos à prática do teatro, música, dança nos bairros da cidade. Respeitar e 
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contribuir para o fazer cultural na cidade, fomentando os artistas, mestres e 

fazedores de cultura de maneira a contemplar a gama de atividades que são 

desenvolvidas na cidade. Para tanto propomos: 

11.1 Criar o Sistema Municipal de Cadastro de Agentes e Promotores Culturais; 

11.2 Inversão das atuais prioridades com participação popular, promovendo as 

Conferências Municipal para formulação de políticas culturais, garantir a 

integração e a transversalidade da arte e da cultura em todos os setores da 

vida social, como educação, esporte, meio ambiente, comunicação e o 

trabalho; 

11.3 Descentralizar as oficinas de teatro, os recursos para atividades culturais 

dialogando com os diferentes segmentos de cultura; 

11.4 Fomentar parcerias de Arte Urbana: Grafite, Hip Hop, Dança, entre outras; 

11.5 Priorizar a contratação de artistas, mestres e fazedores de cultura da cidade 

em atividades desenvolvidas pela Secretaria da Cultura; 

11.6 Promover o calendário anual cultural, Festas e Festivais, ampliando de forma 

integrada com Projetos de Economia Solidária, atividades em toda a cidade 

respeitando as características de cada uma delas; 

11.7 Fomentar escolas e oficinas de cultura que envolvam teatro, música, dança, 

artesanato, entre outras; 

11.8 Criar o Programa Municipal de Iniciação Cultural; 

11.9 Articular atividades culturais nos parques e praças da cidade; 

11.10 Promover junto as Secretarias de Educação, Saúde, Esporte e Turismo ações 

que integrem atividades culturais no cronograma plurianual; 

11.11 Revitalizar a Aldeia Jesuíta guardando as características originais, 

preservação da memória, tornando-a centro cultural de atividades 

permanentes; 

11.12 Reforma e reabertura, seguindo as normas vigentes de acessibilidade, do 

Teatro Municipal, fomentando o uso do espaço para grupos teatrais da 

cidade, do Estado, do País e internacionais; 

11.13 Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, recepcionar de forma 

permanente suas propostas; 

11.14 Revitalizar, seguindo as normas de acessibilidade, o FUCA e ampliar o uso 

cultural do espaço; 
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11.15 Fomentar os artistas musicais da cidade, promovendo a participação destes 

nas Festas e Festivais da cidade; 

11.16 Realizar concursos municipais que envolvam os diferentes segmentos 

culturais, estimulando a participação de jovens e adolescentes; 

11.17 Criar o Programa Municipal Itinerante de Cultura, com teatro, dança, música e 

outros que em parceria com as demais pastas atinjam a população da cidade, 

as escolas municipais e estaduais, os projetos de “rua de lazer”, a “cultura de 

paz”, “combate ao racismo, homofobia, lgbtfobia, discriminações e 

preconceitos”; 

11.18 Desenvolver junto a Secretaria de Cultura, a capacitação para comunicação 

inclusiva nas atividades culturais da cidade; 

  

  

12 Desenvolvimento econômico, social, emprego e renda 

 

Quando pensamos em projeto de cidade, deve aparecer como eixo central 

os objetivos voltados ao desenvolvimento socioeconômico, ou seja, a viabilização de 

suprimento das necessidades materiais das pessoas no município. O PSOL 

Carapicuíba acredita que este projeto deve ser guiado por valores que neguem a 

lógica capitalista de lucro acima de todas as coisas, e que dê prioridade ao bem 

viver do ser humano. Para tanto, devemos compreender a dura e complexa 

realidade de nosso município, e agir visando superar o enorme desafio de gerar 

emprego e renda, com condições de trabalho dignas, aos moradores da cidade, de 

forma a garantir nível de renda necessário para ter acesso igualitário a bens e 

serviços básicos. Dentre as medidas que defendemos destacamos: 

12.1 Criar Conselho popular permanente de desenvolvimento socioeconômico; 

12.2 Criar Fórum permanente em parceria com as Secretarias de Cultura, 

Educação, Saúde e Esporte para discussão sobre o contexto socioeconômico 

da cidade, criando projetos transversais para geração de emprego e renda, 

garantindo dignidade aos moradores/trabalhadores; 

12.3 Fomentar a economia popular e solidária; 

12.4 Criar o espaço do microempreendedor, com o oferecimento de serviços como 

Regulamentação do espaço e do trabalho com assessoria de incentivo a 
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formalização nos instrumentos já oferecidos para tanto, como MEI, SIMPLES, 

recolhimento de INSS dos trabalhadores ambulantes; 

12.5 Promoção de campanhas de conscientização para a necessidade de 

regularização e formalização do trabalho ambulante, e resgate da autoestima 

do trabalhador popular; 

12.6 Construir e ampliar a rede de restaurantes populares e oferecer cozinha e 

lavanderias coletivas nos bairros; 

12.7 Incentivar a produção, comércio e consumo de produtos locais; 

12.8 Criar uma incubadora de novos empreendimentos e inovação para o 

desenvolvimento socioeconômico e geração de emprego e renda; 

12.9 Organizar cooperativas de gerenciamento do comércio popular, para uma 

maior representatividade dos trabalhadores ambulantes; 

12.10 Organizar cooperativas de catadores de recicláveis para geração de renda e, 

vinculado a isso, a criação da usina municipal de reciclagem; 

12.11 Implementar cartão de créditos ecossocial, para que tanto munícipes quanto 

empresários que respeitem normas ambientais de tratamento do lixo tenham 

incentivos fiscais municipais; 

12.12 Viabilização de máquinas de coletas de recicláveis que vinculadas às 

cooperativas de reciclagem permitam que, ao levar seu material reciclável até 

essas máquinas, o munícipe consiga de imediato resgatar seus créditos em 

uma espécie de cartão recarregável, chamado “Cartão Ecossocial”; 

12.13 Incentivar empresas que estão instaladas em Carapicuíba, e as que tenham 

contratos com a Administração Municipal, tenham uma cota de trabalhadores 

residentes na cidade através de faixas de incentivo fiscal, e item de licitação, 

a quantidade de munícipes contratados; 

12.14 Revisar contratos de concessão dos espaços para as empresas em 

Carapicuíba, para que essas empresas que receberam espaços do poder 

público, juntamente com isenção, revertam em contraoferta, com a 

contratação total de moradores da cidade; 

12.15 Promover incentivo, fomento e regularização da economia de serviços em 

suas diversas ramificações, garantindo padrão de qualidade dos empregos 

gerados e dos serviços ofertados; 

12.16 Efetuar estudos de mapeamento para identificar em qual categoria se 

encaixam as empresas geradoras de emprego em Carapicuíba:-indústria, 
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comércio ou serviços-, para assim identificar qual o perfil de trabalho na 

cidade; 

12.17 Criar um Centro de Formação do Trabalhador, juntamente com um banco de 

vagas de emprego, para implementar um cadastro de empregador e 

empregado; 

12.18 Oferecer bolsas de estudo, através de edital anual, que incentivem pesquisas 

de pós-graduação a respeito do município de Carapicuíba em seus vários 

aspectos; 

12.19 A partir da regulamentação de Carapicuíba como espaço turístico por conta 

da Aldeia Jesuítica, e por conta da Rota dos Bandeirantes, fomentar neste 

espaço a criação de um comércio popular, com um Centro Turístico de 

Carapicuíba; 

12.20 Fomentar a agricultura familiar urbana em áreas da cidade subutilizadas; 

12.21 Capacitar e qualificar profissionalmente as mulheres, inclusive nas áreas 

consideradas tradicionalmente masculinas, garantindo a inclusão digital e 

observando as especificidades geracionais, culturais, territoriais e étnico 

raciais; 

12.22 Fomentar feiras gastronômicas e artesanais em atividades desenvolvidas na 

cidade com assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Econômico; 

12.23 Definir no Plano Diretor áreas da cidade com potencial para eventos de 

grande, médio e pequeno porte. Desenvolver nas áreas zoneadas, bolsões de 

comércio em anexo para tais atividades econômicas; 

 

   

13 Direitos Humanos 

 

O respeito à dignidade humana é um valor do qual não abrimos mão, 

desenvolver uma política que combata todos os tipos de discriminação em nossa 

cidade é o nosso objetivo. Temos enormes desafios nas questões relacionadas à 

igualdade étnico-racial, ao respeito ao imigrante de países mais pobres que vem ao 

Brasil buscar uma melhor oportunidade de vida e encontram em Carapicuíba seu lar, 

ao respeito à diversidade de orientação sexual e combate à homofobia,  na 

promoção de respeito aos idosos, nas políticas públicas para garantir os direitos das 
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pessoas com deficiência, permitindo o pleno convívio social, e no combate às 

violências que as mulheres sofrem cotidianamente em nossa cidade e no Brasil.  

Um dos nossos compromissos é lutar contra a naturalização dos 

preconceitos e déficits de oportunidades aos quais estes grupos são historicamente 

submetidos em nosso país, empoderando-os para que se integrem de fato em todos 

os espaços da sociedade, sendo atores protagonistas nas tomadas de decisões 

econômicas, sociais e políticas de nossa cidade, assim como na garantia de sua 

livre expressão cultural, artística e de credo.  Diante desse quadro são nossas 

propostas:  

13.1 Criar o Conselho Municipal de Defesa da Diversidade Sexual; 

13.2 Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;  

13.3 Instituir o Conselho Municipal dos Direitos do Negro;   

13.4 Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente; 

13.5 Criar mais dois Conselhos Tutelares, rumo a quatro no período plurianual;   

13.6 Instituir o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

13.7 Garantir políticas de prevenção à saúde da população LGBTQIA+; 

13.8 Criar o Centro de Referência LGBTQIA+, com suporte e orientações, 

garantindo tratamento digno, inclusão social, acesso as políticas públicas de 

geração de emprego e formação; 

13.9 Investir na formação de professores e em material pedagógico para combater 

o machismo, a homofobia, transfobia, capacitismo e a discriminação racial 

nas escolas; 

13.10 Capacitar os profissionais de saúde para o atendimento digno e com respeito 

a diversidade; 

13.11 Criar espaços de interação social e de promoção de atividades 

recreativas/produtivas às pessoas da terceira idade; 

13.12 Instituir o Sistema de Cotas para negros, indígenas e quilombolas nos 

concursos municipais para provimento de cargos e/ou contratações 

temporárias; 

Para além destes tópicos, desejamos ampliar o debate específico a cada 

grupo social vulnerável, de forma a construir junto da sociedade civil organizada e de 

membros da população dispostos ao debate, novas propostas que atendam à 

realidade e contexto dos grupos, garantindo-lhes representatividade e protagonismo 
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continuadas ao longo do processo eleitoral. Destacamos alguns pontos em que já há 

avanços:    

   

  

14 MULHER 

 

14.1 Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher consolidando-o como 

órgão de elaboração de políticas públicas voltadas à mulher; 

14.2 Criar uma política permanente em associação com todas as pastas, de 

desconstrução do machismo, e de todas as formas de violência contra a 

mulher; 

14.3 Promoção de política de humanização do atendimento para a mulher na 

delegacia da mulher, com atendimento feito por pessoas capacitadas; 

14.4 Construção da casa abrigo para mulheres vítimas de violência; 

14.5 Organizar cursos profissionalizantes e políticas de geração de emprego e 

renda voltadas ao público feminino; 

14.6 Criar grupos interdisciplinares de apoio a mulher; 

14.7 Adotar currículo escolar que desenvolva o debate sobre a igualdade de 

gênero; 

14.8 Promover campanhas permanentes de desconstrução da cultura do estupro; 

14.9 Implementar sistema integrado de combate à exploração sexual infanto-

juvenil, com campanhas, fiscalização e ronda permanente do conselho tutelar; 

14.10 Implementar política de acompanhamento e assistência social contínua às 

mulheres adultas em situação de prostituição, com conscientização e 

campanhas voltadas a saúde da mulher; 

14.11 Construir um centro de referência de atendimento a mulheres violentadas que 

centralize o atendimento de corpo de delito, juntamente com o atendimento 

médico, o espaço contará com pronto atendimento, IML e delegacia da 

mulher, em parceria com governo do Estado de SP; 

14.12 Criar o Programa Guardiã Maria da Penha e sua expansão pelos territórios; 

14.13 Direito a amamentação digna, incentivando e fiscalizando a aplicação da 

portaria 193 do Ministério da Saúde, que prevê salas de amamentação nas 

empresas e espaços próprios; 
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14.14 Estabelecer que as paradas do transporte coletivo atendam localizações 

iluminadas de fácil acesso e seguros para as mulheres; 

14.15 Criar junto a GCM equipes de atendimento especializadas e capacitadas para 

atender situações de violência domiciliar e de gênero; 

    

  

15 NEGRAS E NEGROS 

 

15.1 Instituir conselho de políticas públicas para igualdade racial; 

15.2 Estabelecer política de enfrentamento ao racismo Ambiental que dê 

condições de saneamento, acesso a água potável e coleta de lixo, que 

analise riscos de deslizamentos ou de contaminação química; 

15.3 Enfrentar a negligência existente ao implementar a Lei 11645/08 com 

formação continuada; 

15.4 Fomentar políticas intersetoriais para o desenvolvimento de ações para 

promoção da Igualdade Racial; 

Todas estas são pautas que atravessam a luta do movimento negro e 

devem compor o debate programático sobre quais cidades queremos. Além 

disso, o enfrentamento ao extermínio da população negra e ao 

encarceramento em massa são eixos fundamentais para enfrentarmos o 

racismo estrutural. Embora grande parte da segurança pública seja 

responsabilidade do Governo do Estado, as prefeituras não podem fechar os 

olhos a essa realidade e tem que atuar na prevenção às violações de direitos 

humanos. 

Ao apresentarmos essa contribuição esperamos avançar na 

construção de um partido antirracista. 

 

  

16 LGBTQIA+  

 

16.1 Criar Conselho de políticas públicas LGBTQIA+, com caráter deliberativo para 

constituir as políticas municipais; 

16.2 Articular com as demais Secretarias, por meio de uma Coordenadoria, ações 

transversais no conjunto do Governo; 
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16.3 Criação de Programas e Observatórios Municipais de combate a violência 

contra LGBTQIA+; 

16.4 Realizar capacitações e cursos de formação em direitos humanos, 

diversidade de gênero, sexualidade e de sexo biológico em todas as esferas 

do funcionalismo público para combater e prevenir a reprodução da violência 

contra pessoas LGBTQIA+ no âmbito da administração municipal; 

16.5 Estímulo ao debate sobre gênero, identidade de gênero, orientação sexual e 

sexo biológico (endosexo e intersexo) na rede municipal de ensino; 

16.6 Criação de ambulatórios especializados no atendimento à população trans 

sem exigência de laudos médicos para o acesso aos serviços; 

16.7 Desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à saúde da mulher, 

atendendo especificidades das mulheres lésbicas, bissexuais. Transexuais e 

intersexo; 

16.8 Ampliação de programas e serviços de assistência social específicos para o 

atendimento à população LGBTQIA+; 

16.9 Criar Programa de capacitação professional, na geração de emprego e no 

acesso à moradia para pessoas trans em situação de exclusão e 

vulnerabilidade; 

16.10 Garantir efetivamente o Direito à Cidade às pessoas LGBTQIA+, combatendo 

todas formas de exclusão e discriminação; 

 

  

17 JUVENTUDE 

 

17.1 Criar o Conselho popular de políticas públicas para a juventude; 

17.2 Estabelecer Políticas permanentes de erradicação da violência contra a 

juventude; 

17.3 Criar um sistema de profissionalização, com formação, e acesso ao primeiro 

emprego, associado ao processo formal de ensino; 

17.4 Fomento de políticas de desenvolvimento cultural e esportivo para juventude; 

17.5 Políticas permanentes de combate às drogas (lícitas e ilícitas), com 

campanhas e a criação de um sistema de atendimento para reabilitação da 

juventude em situação de vulnerabilidade; 
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17.6 Políticas de incentivo dentro da indústria e comércio da cidade para a 

aplicação da Lei do Aprendiz; 

17.7 Criar um sistema de educação técnica municipal, voltada às necessidades do 

contexto local; 

17.8 Transformar o espaço escolar em um complexo com aparelhos voltados para 

juventude; 

17.9 Levar os aparelhos sociais, culturais, esportivos e de lazer para as 

comunidades da cidade, descentralizando os serviços para a juventude; 

17.10 Criar oficinas itinerantes de cultura que irão até as escolas municipais e 

estaduais; 

17.11 Criar Projeto de extensão universitária para descoberta vocacional em 

parceria com as faculdades da cidade; 

17.12 Parceria com as universidades para o desenvolvimento de estudos que 

promovam geração de emprego e renda para a juventude; 

17.13 Criar um Centro de Referência para o cuidado da Juventude, articulando 

equipes multidisciplinares da saúde, assistência social, educação, cultura e 

esportes, visando o atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade e 

exclusão; 

17.14 Criar parcerias com a Secretaria de Educação para acompanhamento 

multidisciplinar junto as escolas municipais e estaduais, de jovens em 

situação de vulnerabilidade ou de violência. 

  

 

18 PCD 

 

18.1 Criar a Coordenadoria de políticas públicas para pessoas com deficiência;  

18.2 Criação do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência; 

18.3 Implementar a Política Municipal da Pessoa com Deficiência, Segundo a Lei 

3375/2016; 

18.4 Fortalecer o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; 

18.5 Desenvolver Programas de proteção contra a violência às mulheres, 

crianças e idosos com deficiência; 
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19 IDOSOS 

 

19.1 Fortalecer o Conselho Municipal do idoso; 

19.2 Criar o Programa de combate a violência contra o Idoso; 

19.3 Criar Programas de residência inclusiva para idosos em situação de 

vulnerabilidade; 

19.4 Desenvolver uma rede de proteção articulada entre Saúde, Assistência 

Social, Educação, Cultura e Esporte para melhor qualidade de vida ao idoso; 

19.5 Viabilizar de forma alternativa de participação, ocupação e convívio do idoso 

com as demais gerações; 

19.6 Capacitar os profissionais da área de geriatria e gerontologia para prestação 

de serviços ao idoso; 

19.7 Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 

caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

19.8 Garantir acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais; 

19.9 Assegurar prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se 

suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos; 

  

  

20 IMIGRANTES 

 

20.1 Criar Conselho de políticas públicas para os imigrantes; 

20.2 Criar o Programa de Educação ao Imigrante, com formação ao idioma da 

Língua Portuguesa, respeitando sua cultura e tradições; 

20.3 Criar meios de regularização dos imigrantes que vivem na cidade; 

20.4 Criar a “Casa do Imigrante”, para recepcionar os imigrantes que cheguem ao 

município; 

20.5 Desenvolver políticas de acesso ao emprego e renda; 

20.6 Articular com o Consórcio de Municípios da Região Oeste Metropolitana, 

uma rede de atendimento comum aos imigrantes da região; 

20.7 Criar no calendário cultural da cidade o “Dia do Imigrante”, garantindo a 

diversidade, a pluralidade e as representações étnicas, por meio, de festas, 

festivais, feiras, etc. 
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21 Segurança Pública  

 

PSOL propõe o controle popular da política de segurança pública e defende 

que o cidadão deve organizar as formas de participação da polícia em nossa cidade, 

criar uma guarda municipal civil desmilitarizada sem vínculo constitucional com as 

instituições militares. Desenvolveremos projetos de combate à violência policial e 

doméstica, redução da criminalidade pautada em ações preventivas em que os 

cidadãos sejam tratados humanamente pelos agentes de segurança. No combate ao 

consumo e uso de drogas, entendemos ser fundamental a articulação entre saúde 

pública e tratamento de usuários sem a criminalização destes. Além disso, é 

necessário a iluminação das vias públicas e programas que possibilitem manter os 

jovens fora da criminalidade e do tráfico de drogas.  

Para tanto propomos:  

21.1 Aumentar progressivamente o efetivo até 450 GCMs; 

21.2 Setorizar a cidade em 10 bases da GCM; 

21.3 Ampliar as bases móveis para o número de 6 ônibus; o número de viaturas 

para melhor cobertura e atendimento de chamados na cidade; 

21.4 Aprimorar o sistema de monitoramento das vias públicas de forma integrada 

com a Polícia Civil; 

21.5 Aprimorar o sistema de comunicação da GCM; 

21.6 Equipar com materiais de prevenção a violência, capacitação e formação 

permanente dos GCMs para abordagem cidadã e garantia dos direitos 

humanos fundamentais; 

21.7 Elaborar jornadas de trabalho que garantam o descanso remunerado – 36h 

semanais; 

21.8 Exigir do Governo do Estado a manutenção e reposição do efetivo da PM e 

Polícia Civil na cidade; 

21.9 Criar um Programa Municipal de Combate à criminalidade elaborado pelas 

comunidades juntamente com a GCM e representantes da PM e Polícia Civil; 

21.10 Desenvolver ações conjuntas das forças de segurança de forma 

desmilitarizada, tendo como fim o comunitarismo e a aproximação entre 

cidadãos e agentes de segurança pública que, antes de tudo, são cidadãos; 
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21.11 Criar o Programa Municipal de Valorização da Vida, com ações intersetoriais 

que envolvam as diversas pastas (agente de segurança e cidadãos); 

21.12 Priorizar a aquisição de armamentos não letais; 

21.13 Promover ações educativas com a participação da GCM nos Programas de 

Valorização da Vida (consumo de drogas) nas escolas municipais e 

estaduais; 

21.14 Valorização com Plano de Carreira acessível aos GCMs, juntamente com a 

implementação de salário base digno para os ingressantes na GCM; 

21.15 Desenvolver planos de ações estratégicos com as demais Secretarias de 

Segurança da região para criar um Sistema Integrado de informações e ações 

na RMSP; 

21.16 Promover junto aos GCMs acompanhamento psicológico permanente; 

21.17 Criar a Corregedoria da GCM junto a Ouvidoria Municipal, sendo exercida por 

GCMs; 

21.18 Escolha do Secretário de Segurança Municipal entre os próprios GCMs e 

agentes de segurança de carreira; 

21.19 Acesso à carreira da GCM via concurso público; 

21.20 Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança com a participação de 

membros dos bairros, das instituições de segurança, da Sociedade Civil e da 

Administração Pública Municipal; 

21.21 Criar o Núcleo de Atendimento aos Adolescente que cometam atos 

infracionais; 

21.22 Criar o Centro de Convivência das Mulheres com atendimento multidisciplinar; 

21.23 Investir em políticas públicas para tratamento especializado, digno e laico, 

àqueles que sofram de transtornos causados pelo álcool e outras drogas, em 

oposição a outras políticas higienistas; 

21.24 Desenvolver ações conjuntas de fiscalização urbana e ambiental, com os 

órgãos municipais, estaduais e federais correspondentes, e de educação 

ambiental; 

21.25 Promover atividades recreativas e socializantes nas escolas aos finais de 

semana; 

21.26 Extinguir qualquer tipo de tropa de elite da GCM; 

21.27 Desmilitarizar o regimento e o Estatuto da GCM em suas normas 

disciplinares; 
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22 Finanças e Orçamento Participativo  

 

O PSOL visa construir popularmente a gestão e execução do Orçamento 

com transparência e de forma que as representações populares possam apresentar 

as demandas a serem contempladas no curto, médio e longo prazo. Os recursos 

oriundos da arrecadação municipal serão apresentados aos munícipes em 

audiências públicas mensais, para que todos tenham acesso aos gastos e as 

receitas correntes da cidade. O município apresenta baixo poder de investimento, 

pois o orçamento não contempla grandes receitas a curto e médio prazo. A não 

realização das estimativas de receitas, despesas e investimentos na execução do 

orçamento de todos os últimos anos evidenciam a enorme dificuldade do manejo 

orçamentário da cidade.  A gestão orçamentária para nós do PSOL requer a 

realização de uma profunda análise dos entraves que existem na máquina 

administrativa, para identificar os desperdícios e os contratos firmados pela 

Administração com setores privados na oferta de serviços públicos, assim como 

investigação acerca das origens e engrenagens da dívida pública municipal. Pelo 

lado das receitas é preciso otimizar a capacidade arrecadatória da cidade, por meio 

de regularização de áreas habitacionais e comerciais, sempre tendo como diretriz 

maior a justiça social e princípios progressivos de redistribuição. Além do mais, 

intensificar convênios e parcerias junto ao Governo do Estado e à União se faz mais 

do que necessário.  Propostas sobre Finanças e Orçamento Participativo: 

22.1 Auditoria da Dívida Pública; 

22.2 Mapear experiências positivas que propiciem transformar o Orçamento em 

Participativo e Popular; 

22.3 Tornar a execução do orçamento participativa e popular; 

22.4 Promover regularização fundiária para melhorar o poder de arrecadação de 

IPTU; 

22.5 Atuar em parceria com o Plano de Desenvolvimento Social e Econômico da 

cidade na ampliação de oferta de serviços, bens culturais e turismo para 

melhorar a capacidade de arrecadação de ISS; 

22.6 Criar o IPTU progressivo, mapeando a cidade por regiões, inscrições e renda 

dos moradores, respeitando na progressão, a equidade redistributiva; 
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22.7 Promover a formalização dos comércios locais, dos micros empreendimentos, 

dos empreendedores individuais, das oficinas, para melhor arrecadação e 

investimento na qualidade de serviços a toda população; 

22.8 Identificar e executar os grandes devedores ao município; 

22.9 Verificar os repasses de ISS das concessões públicas; 

22.10 Auditar contratos de concessão que onerem ao município, revisando as 

renúncias de receita; 

22.11 Estabelecer o cronograma de participação da sociedade para elaboração e 

execução do Orçamento; 

22.12 Priorizar no orçamento os investimentos sociais, de geração de emprego e 

renda; 

22.13 Desburocratizar os serviços de regularização de débitos, abertura de firmas, 

registro de atividades no município; 

22.14 Fomentar incubadoras de inovação e tecnologia para atração de 

investimentos do setor para a cidade. 

  

 

23  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é claro em afirmar que as 

políticas de proteção social básica, de média e alta complexidade devem ser 

asseguradas pelo Estado e operacionalizadas por instituições públicas. A 

assistência social é uma política não contributiva, de caráter universal, um direito do 

cidadão e um dever do Estado. Não deve ser confundida, portanto, com 

assistencialismo, troca de favores e distribuição de migalhas. 

O PSOL Carapicuíba compreende a necessidade de expansão dos serviços 

de Assistência Social na cidade, fortalecendo os trabalhos desenvolvidos e 

desenvolvendo outros que atendam as pessoas em situação de vulnerabilidade, 

violência e exclusão social. Garantindo, o Direito a Cidade com atenção e cuidado, 

com respeito e dignidade. Para tanto propomos: 

23.1 Pela efetivação do SUAS público; 

23.2 Fiscalização e regulação das entidades sócio assistenciais privadas que 

prestam serviços de assistência; 
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23.3 Pela ampliação de CRAS e CREAS, territorializados e mais próximos aos 

bairros e regiões periféricas; 

23.4 Desenvolvimento de políticas públicas contra todos os tipos de discriminação, 

seja de gênero, etnia, credo, orientação sexual e a pessoas com deficiência, 

com abordagens multisetoriais e realização de campanhas informativas e 

atividades culturais; 

23.5 Ampliação da política de atendimento a criança e adolescente com a criação de 

núcleos sócio educativos; 

23.6 Política de atendimento a população adulta de rua, com a criação da Casa de 

Convivência e da equipe de Atendimento Social de Rua, bem como programas 

para reinserir essa população nas atividades produtivas; 

23.7 Ampliar o atendimento ao idoso com a criação de centros de convivência de 

idosos nos bairros, implantação e formação de equipe de cuidadores; 

23.8 Casa Abrigo para acolhimento e atendimento às mulheres em situação de risco; 

23.9 Realizar diagnóstico municipal sobre a situação de adolescentes que estão em 

conflito com a Lei e implantar núcleos de medidas sócio educativas públicos 

descentralizados;  

23.10 Formação continuada para todos os profissionais da Assistência Social, 

inclusive para os conselhos tutelares. 

 

 

24   INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

O dinamismo que o mundo imprime com os avanços tecnológicos requer 

que todas cidades estejam em constante transformação, observando os parâmetros 

científicos e as necessidades das pessoas para o viver a Cidade. Passa pelo Direito 

a Cidade, indicar ações que promovam o desenvolvimento tecnológico com acesso 

para todos e todas, com a inclusão digital, a capacitação técnica para os desafios do 

mundo conectado. 

O PSOL Carapicuíba, na defesa do socialismo, entende que a revolução do 

século XXI está no contexto do domínio das tecnologias. Fomentar, implementar e 

ampliar o acesso a projetos inovadores e desenvolvimento tecnológico são 

fundamentais para o avanço da superação das desigualdades. Apontamos como 

propostas: 
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24.1 Criar o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, com caráter deliberativo e 

consultivo; 

24.2 Estabelecer o Plano Municipal de Ciência e Tecnologia; 

24.3 Garantir que as propostas sobre inovação e tecnologia sejam recepcionadas 

pelo Executivo Municipal; 

24.4 Viabilizar cobertura Wi-Fi em toda a cidade com acesso gratuito e universal; 

24.5 Criar parceria com a Secretaria de Educação para formação e capacitação da 

população na promoção da inclusão digital; 

24.6 Viabilizar projetos de inclusão digital desde a Primeira Infância; 

24.7 Fomentar a Incubadora Municipal de Inovação e Tecnologia para recepção de 

Projetos da área em parceria com Universidades e Faculdades; 

24.8 Estimular que as parcerias garantam acesso aos projetos que envolvam a 

juventude da cidade; 

24.9 Criar o Centro de Tecnologia de Carapicuíba, em articulação com a 

Incubadora Municipal, promovendo formação técnica e científica; 

24.10 Estimular indústria, comércio e setor de serviços a implementar projetos 

tecnológicos que gerem emprego e renda para os trabalhadores da cidade; 

 

 

25   PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

O PSOL garante pela primeira vez na história de Carapicuíba que a Pessoa 

com Deficiência seja amplamente contempladas em um plano de governo e na 

estratégia de eliminação de toda forma de discriminação, preconceito e eliminação 

de barreiras ambientais e atitudinais. A presentamos na integra a proposta 

elaboradas em conjunto o Setorial de Pessoas com Deficiência do PSOL do Estado 

de São Paulo e várias lideranças e coletadas no processo de construção deste 

Plano. 
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INTRODUÇÃO 

 

As pessoas com deficiência participarão efetivamente do processo de 

construção de uma cidade para todas e todos, serão protagonistas e escritores de 

sua história política e emancipadora como parte do rol de prioridades do primeiro 

plano de governo radicalmente inclusivo.  

Já no primeiro dia da Administração do PSOL, implementaremos políticas 

públicas consonantes com as mais recentes tendências mundiais, ações 

imprescindível que o governo do PSOL no município de Carapicuíba implementará, 

como a COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  E FORTALEÇA O CMPD - CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA para uma gestão popular, democrática, transversal, inclusiva, 

transparente e politicamente autônoma. 

Estes instrumentos representam uma alternativa de gestão e cogestão com 

o objetivo de garantir direitos, inclusão e participação social, propondo um novo 

sentido para as assim denominadas “deficiências”. A perspectiva adotada busca 

romper com o pressuposto da “normalização” e da “adaptação” do indivíduo à 

sociedade, e introduz o conceito das deficiências como diferenças, colocando a 

questão no âmbito da afirmação de direitos. Objetiva o desmonte dos mecanismos 

históricos da exclusão, a garantia de direitos pessoais e sociais, destacando tanto as 

necessidades individuais quanto à reorganização da sociedade para derrubar as 

barreiras histórica e culturalmente construídas. 

Políticas públicas inclusivas otimizam recursos humanos e financeiros, uma 

vez que derrubam mitos, adaptam estruturas existentes e sensibilizam funcionários, 

evitando a criação dos onerosos e desatualizados equipamentos e “lugares 

especiais”. Além disso, viabilizam uma difícil e inerente obrigação de qualquer 

governo, isto é, a de respeitar a isonomia (igualdade de todos perante a lei) e, ao 

mesmo tempo, mas sem optar por privilégios, observar as desvantagens históricas e 

sociais de alguns grupos da população. 
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OBJETIVOS 

 

Alterar paradigmas e concepções na administração pública, gestão e 

cogestão, subvertendo a tradição segregadora da maioria das ações voltadas ao 

segmento. 

Disseminar, de forma transversal, a concepção inclusiva em todas as áreas 

da administração pública, visando à implementação de projetos e programas que 

permitam o acesso das pessoas com deficiência. 

Promover a articulação entre o Município e entidades não governamentais 

de atenção às pessoas com deficiência, conveniadas quando necessário, 

objetivando o caráter inclusivo em todas as ações voltadas ao segmento. 

Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de projetos de melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com deficiências, no que diz respeito às 

acessibilidades arquitetônica, tecnológicas, de comunicação e de transporte, entre 

outras. 

As nossas propostas para o segmento da pessoa com deficiência e 

mobilidade reduzida é formular, implementar e coordenar a política para o segmento 

(gestão e cogestão).  

✓ Atuar de maneira transversal, estimulando, orientando e 

apoiando conceitual e tecnicamente o conjunto do governo no 

processo de incorporação do recorte deficiência nas políticas. 

✓ Desconstruir gradativamente o “modelo médico”, que 

considera a deficiência como doença, reproduzindo práticas e políticas 

assistencialistas, substituindo-o pelo “modelo biopsicossocial”, que 

compreende a deficiência como expressão da diversidade humana e a 

concebe como a interação do indivíduo com as barreiras ambientais. 

✓ Dialogar com o segmento sociais (instituições, lideranças, 

etc.), assim como estar em sintonia com as demais políticas nacionais 

e internacionais de inclusão e participação social, na perspectiva da 

afirmação de direitos e do empoderamento das pessoas com 

deficiência.  

✓ A Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoa com 

Deficiência, desenvolver ações de informação, sensibilização e 

capacitação para servidores, articuladas com todas as áreas do 
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governo, de forma a promover mudanças atitudinais e manter pessoal 

qualificado para o atendimento de pessoas com deficiência.  

✓ O cargo de titular da Coordenadoria de Políticas Públicas 

para Pessoa com Deficiência deverá ser ocupado por uma pessoa com 

deficiência com notório saber sobre a causa e o corpo técnico 

composto por profissionais com militância e acúmulo em políticas 

inclusivas de Estado. 

 

AÇÕES TRANSVERSAIS 

 

HABITAÇÃO 

✓ Como um direito social fundamental, é preciso garantir, 

primeiro, o acesso a todos e todas e a observação das normas de 

acessibilidade da ABNT (“desenho universal”) e do Decreto Federal 

5296/04 nos projetos habitacionais e urbanos, nos ambientes internos e 

áreas comuns. 

 

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

 

✓ Como um direito social fundamental, é preciso garantir 

trabalho e renda em condições dignas e suficientes para todos e todas, 

estimulando o cumprimento da “Lei de Cotas” nos programas de 

inserção de pessoas com deficiência no mundo formal do trabalho, 

assim como o cumprimento da “reserva de vagas” nos concursos 

públicos e indicações na administração direta, indireta e autárquica; 

✓ Desenvolverá programas de inserção de pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho, também sob a ótica da estratégia do 

Emprego Apoiado; 

✓ Promoverá a participação inclusiva de pessoas com 

deficiência em cursos de capacitação profissional e; 

✓ Adotar como critério de participação de empresas que 

contratam ou venham participar de processos licitatórios com a 

Administração Pública Municipal o cumprimento da “Lei de Cotas”. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

✓ As políticas de assistência social, em especial às voltadas 

ao abrigamento de pessoas com deficiência, são historicamente 

assistencialistas e segregadoras, violando os direitos humanos de 

pessoas com deficiência das camadas mais pobres da população; 

✓ Diversos organismos nacionais e internacionais têm 

denunciado a situação dessas pessoas no Brasil, que só deixam essas 

instituições quando morrem;  

✓ A institucionalização de pessoas com deficiência é um 

crime e, assim como avançamos para o fim dos manicômios, é 

necessário avançar até o fim destas instituições; 

✓ Implementaremos projetos e programas de proteção 

especial (abrigamento, residências inclusivas, assistivas e atendimento 

domiciliar), públicos e inclusivos, voltados às pessoas com deficiência 

que não tenham vínculos familiares ou independência pessoal e social, 

bem como serviços de informação, orientação e apoio sobre os 

benefícios previstos garantidos pela legislação. 

 

CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS 

 

✓ Implantar ações que promovam a emancipação de 

pessoas com deficiência e familiares, tais como programas de RBC-

Reabilitação Baseada na Comunidade, particularmente de áreas 

pobres, com vistas à “desesconder” e incentivar a participação 

comunitária e social desses cidadãos, ampliando o exercício da 

cidadania e da inclusão.  

✓ Estímulo à participação das pessoas com deficiência nos 

espaços de controle social já existentes, é urgente o aprimoramento 

dos conselhos de políticas e de direitos, bem como a criação de fóruns 

populares e conselhos de orçamento. 
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INDICADORES 

 

✓ Realizaremos levantamentos censitários (micro dados) de 

pessoas com deficiência, bem como de organizações não 

governamentais que realizam trabalhos voltados ao segmento, 

articulados e para uso das áreas específicas. 

 

SAÚDE 

 

✓ Implementar ações de informação e sensibilização para 

os profissionais, alterando olhares e concepções que ampliem o foco 

das abordagens, ou seja, que considerem a pessoa com deficiência 

como um cidadão e não apenas como portador de uma ou mais 

limitações; 

✓ Incluir a pessoa com deficiência na rede de atenção 

integral à saúde; 

✓ Desenvolver campanhas de prevenção às deficiências; 

✓ Implementar práticas de cuidados domiciliares 

envolvendo equipes de saúde da família, de assistência domiciliar e 

comunidade e;  

✓ Garantir o provimento e a adequação de tecnologias 

assistivas que ampliem as possibilidades de independência e de 

inclusão das pessoas com deficiência. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

✓ Garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência a 

todas as formas de comunicação, projetos, programas, páginas de 

Internet e serviços, oferecendo as tecnologias necessárias, como a 

Comunicação Ampliada, Aumentativa e Alternativa, respeitando-se as 

especificidades. 
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EDUCAÇÃO 

 

✓ Implementar política de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, com o devido Apoio Educacional 

Especializado (AEE). Extinguir salas e escolas especiais, garantindo o 

pleno acesso e a permanência de educandos com deficiência na rede 

pública de ensino. 

✓ Implementaremos nas unidades escolares municipal a 

figura de cuidadores para os educandos (as) que necessitem de apoio 

em sua rotina de cuidados pessoais dentro doo ambiente escolar; 

✓ Adequar o transporte escolar acessível para garantir o 

direito constitucional a educação de forma ampla e democrática aos 

alunos (as) em conformidade com avalição biopsicossocial;  

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

✓ Garantir que equipamentos, espaços e serviços culturais, 

esportivos e de lazer, públicos ou privados, sejam totalmente 

acessíveis, em termos arquitetônicos, tecnológicos, de comunicação e 

atitudinais. 

 

TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS AMBIENTAIS 

 

✓ Implementaremos política de acessibilidade plena no 

transporte coletivo e alternativo, à luz da legislação vigente (Decreto 

Federal 5296/04 - ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

✓ Garantir a efetiva aplicação da legislação de 

acessibilidade em edificações de uso público e/ou multifamiliares, além 

dos espaços urbanos, como calçadas, estações de trem e metrô, etc. 

(Decreto Federal 5296/04 - ABNT-Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 
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26 PLANO EM CONSTRUÇÃO PERMANENTE 

 

O Plano de Governo apresentado, não se encerra nesse processo, é 

aberto em permanente atualização. Porém, é o compromisso público do 

PSOL Carapicuíba sua implementação a partir do momento que assuma o 

Executivo Municipal, mesmo que isso exija enfrentar todas forças políticas 

tradicionais e conservadoras que resistirem ao processo de transformação, 

inclusão e participação popular que propomos e defendemos como pilar para 

radicalizar a democracia na cidade, no Estado e no Brasil. 

 


