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Antes de mais nada, é preciso parar e pensar! O mundo mudou com esta pandemia, e esta mudança 
terá impactos que talvez ainda nem saibamos, portanto o momento exige mais do que nunca que 
gestores entendam as dificuldades e encontrem soluções de maneiras inovadoras, já que a crise que 
era econômica antes mesmo da pandemia transformava-se em uma crise social e, com o isolamento 
devido a pandemia, esta crise se agravou ainda mais. O impacto, que antes era previsto, precisa ser 
redimensionado, porque as pessoas deixaram de ter renda e consequentemente irão procurar cada 
vez mais os serviços públicos, ou seja, é preciso encontrar o melhor caminho para atender a 
demanda com menos recurso, visto que a arrecadação já vem caindo em nossa cidade e a procura 
por vagas em escolas públicas e atendimento nas unidades básicas de saúde já cresce de maneira 
preocupante. 

Este não é apenas mais um documento; um plano de Governo é o resultado de um trabalho intenso 
de reflexão, análise e compreensão de ideias, sonhos, problemas, soluções e ações. Queremos com 
este plano de Governo poder trazer a todos os cidadãos guarulhenses um projeto diferente; não 
diferente na concepção que muitos políticos usam, diferente porque acreditamos que ele representa 
os sentimentos de grande parte da população de nossa cidade que sofre há anos com alguns 
problemas que não foram enfrentados. Não porque a resolução destes exijam grandes esforços ou 
ideias geniais, mas porque mexe diretamente com interesses de alguns em detrimento dos 
interesses da nossa população, que sofre com isso. 

Não vamos inventar a roda, mas vamos por ela para rodar, sem desculpas, sem postergações, sem 
atalhos. Vamos, pela primeira vez, implementar ideias simples, mas que funcionam porque são 
resultado direto das pessoas que vivem o problema no seu dia a dia. 

Precisamos pensar Guarulhos como um todo, integrando os bairros e fortalecendo as regiões de 
acordo com suas características geográficas, econômicas e sociais. O povo não pode ser apenas um 
detalhe, as pessoas precisam ser a prioridade, por isso a participação democrática será ampliada e 
fortalecida para que todos que queiram tenham voz e vez nessa gestão. 

O desafio não será fácil, mas hoje é o único caminho para poder melhorar a vida das pessoas e não 
vou aqui fazer promessas irreais para tentar enganar as pessoas e ganhar seus votos; as propostas 
aqui são coerentes, corajosas e acima de tudo eficazes. 

É a hora da mudança, mas ela exige coragem antes de qualquer outra coisa. E nós estamos prontos, 
conheça as nossas propostas e vá além; nos ajude a mudar o que for preciso, consertar o que está 
errado e criar soluções simples para problemas históricos. Aprendemos que temos que ser a 
mudança que queremos no mundo, então confie em nosso projeto e seja parte dessa mudança, a 
cidade precisa de cada um de nós para ser a cidade que sonhamos. 
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Princípios Fundamentais que norteiam todo nosso plano: 

1- Ética 
2- Transparência 
3- Modernização 
4- Planejamento 
5- Eficiência 
6- Empreendedorismo 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL O 
DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
De acordo com a Constituição, toda a organização da Educação pré-escolar e do ensino 
fundamental é de competência do município, que poderá contar com apoio técnico e 
financeiro da União e do Estado para exercer essa atribuição. Os princípios que devem 
reger o sistema educacional estão previstos na íntegra nos Artigos 205 e 206 da 
Constituição Federal de 1988, valendo-se da sua leitura complementar para que o 
direito à promoção da educação e o dever de como aplicar na prática se justifica. É a Lei 
nº 9.394 de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que irá explicar 
melhor o que está estabelecido na Constituição, isso é, quais os papéis esperados do 
município com relação à educação pré-escolar e ao ensino fundamental. 
É preciso esclarecer o que compreende a educação infantil e o ensino fundamental. A 
educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, e será oferecida 
em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em 
pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Suas diretrizes 
norteadoras, os currículos e os conteúdos mínimos são definidos conjuntamente por 
União, Estados e Município. O ensino fundamental obrigatório tem duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, e tem por 
objetivo a formação básica do cidadão. É dever dos municípios matricular todos os 
alunos em fase de Ensino Fundamental em escolas, preferencialmente nas próximas às 
residências dos alunos.  
 
É obrigação do município estar atento a alguns pontos, além da educação infantil e 
fundamental, para a devida prestação dos serviços educacionais de sua competência:  
 
- Deverá ser oferecida Educação Especial desde a educação infantil para aqueles que 
dela necessitem; 
- Deverá ser oferecida educação para jovens e adultos que não estejam suficientemente 
escolarizados, em conjunto com Estado e União.  
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- Deverão ser realizados programas de capacitação para todos os professores em 
exercício.  
 
- Deverão ser anualmente recenseadas as crianças e adolescentes em idade escolar, 
bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 

 
 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
 

 PROPOSTAS PARA A EDUCAÇÃO 

• Estabelecer política pública visando assegurar que profissionais da educação sejam 
reconhecidos, apoiando e beneficiando o plano de carreira, com medidas salariais 
apropriadas e seguimento do aprimoramento da classe. 

• Estabelecer convênios com entidades públicas e privadas que gerem novas 
oportunidades de requalificação e modernização profissional da rede de ensino, 
mantendo a excelência profissional do educador. 

• Estabelecer políticas para inserir no orçamento a modalidade de Período Integral das 
crianças nas escolas municipais. 

• Zerar o déficit de vagas em creches em nossa cidade. 

• Implementar creches noturnas ou com horários estendidos para atender à 
necessidade das mães que trabalham e estudam no período da noite. 

• Otimizar e estimular projetos e cursinhos de preparação pré-vestibular nas periferias 
com a colaboração da Secretaria de Educação e instituições conveniadas. 

• Instituir relação com o Estado (Centro Paula Souza) e Governo Federal em prol de 
capacitar a juventude para o mercado de trabalho com educação técnica 
profissionalizante nos CEUs. 

• Diminuir a evasão escolar fixando um modelo educacional modernizado e de 
qualidade comprovada no município, proporcionando o progresso positivo de todos os 
estudantes da rede. 

• Manter e ampliar a educação de jovens e adultos em programas como o MOVA, EJA, 
Brasil Alfabetizado, Pro Jovem e Jovem Aprendiz, ampliando e melhorando a 
qualificação do profissional fundamental. 
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• Tornar eficiente a política de fornecimento de materiais e uniformes escolares, 
garantindo que os estudantes os recebam no início do ano letivo, completos e de 
qualidade, avaliando a possibilidade de implantação de cooperativa na cidade para 
confecção deles em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. 

• Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes de nossa cidade, garantindo 
sua segurança e reduzindo a evasão escolar. 

• Ampliar o interesse por cursos de qualificação profissional com o apoio de 
organizações sindicais. 

• Garantir e promover a inclusão de crianças deficientes no sistema municipal de ensino, 
garantindo acessibilidade efetiva, propiciando as condições necessárias para seu 
desenvolvimento de forma integral.  

 

 

 

 

COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 
O DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
De acordo com a Constituição, é possível interpretar que os serviços de atendimento à 
saúde ocorrem em território local, e que poderá conter a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado para exercer essa atribuição. É a Lei 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, além de apontar sobre a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes a cada ente federado. O Sistema Único 
de Saúde (SUS) é, de acordo com a Lei supracitada, um conjunto de ações e serviços de 
saúde, prestados por instituições federais, estaduais e municipais, seja da administração 
direta, indireta ou das Fundações mantidas pelo Poder Público.  
Frente a uma política pública complexa, a Lei n°8.080 estabelece atribuições comuns, 
tanto do ponto de vista administrativo bem como da gestão da política de saúde. 
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Um primeiro ponto importante, portanto, é esclarecer que cabe ao município prover, 
integralmente, acesso a seus cidadãos aos três níveis de atenção em saúde, assim 
estruturados para melhor programação e planejamento das ações e dos serviços do 
sistema de saúde:  
 
- A atenção básica em saúde constitui o primeiro nível de atenção à saúde adotada pelo 
SUS. É um conjunto de ações que engloba promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação. Desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, 
democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios delimitados, pelos quais assumem responsabilidade. A 
Unidade Básica de Saúde e consequentemente a Saúde da Família é parte da estratégia 
de estruturação eleita pelo Ministério da Saúde para reorganização da atenção básica 
no País, com recursos financeiros específicos para o seu custeio. Cada equipe é 
composta por um conjunto de profissionais (médico, enfermeiro, auxiliares de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo agora contar com profissional 
de saúde bucal) que se responsabiliza pela situação de saúde de determinada área, cuja 
população deve ser de no mínimo 2.400 e no máximo 4.500 pessoas. 
  
- A atenção de média complexidade ambulatorial, de nível intermediário, é composta 
por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da 
população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a 
disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, 
para o apoio diagnóstico e tratamento.  
 
- A atenção de alta complexidade é composta por um conjunto de procedimentos que, 
no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à 
população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à 
saúde (atenção básica e de média complexidade).  
 
Importante: o município é responsável pela saúde de sua população integralmente, ou 
seja, deve garantir que ela tenha acessos à atenção básica e aos serviços especializados 
(de média e alta complexidade), mesmo quando localizados fora de seu território, 
controlando, racionalizando e avaliando os resultados obtidos. Só assim promoverá 
saúde integral, como determina a legislação. 
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NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 

 

 PROPOSTAS PARA A SAÚDE 
• Informatização de todo o sistema de saúde, a fim de implantarmos o prontuário 

eletrônico. 

• Entrega de medicamento em casa, para pacientes que fazem uso de medicamento de 
uso prolongado ou contínuo. 

• Implantar a ampliação de atendimento das UBS, para horários noturnos de acordo 
com demanda e localização. 

• Propiciar meios para redução do tempo de espera no agendamento ambulatorial, com 
a utilização de aplicativos e da Telemedicina nas especialidades que se mostrarem 
eficazes. 

• Programa EFICIENTE, transporte exclusivo ambulatorial para pessoas com deficiência 
para atendimento de consultas e exames no munícipio. 

• Ampla reavaliação do P.C.C.S. de todos os colaboradores da secretaria da saúde. 

• Ampliar oferta de especialidades médicas como cardiologistas, ginecologistas, 

ortopedistas, pediatras e neurologistas, bem como médicos emergenciais. 

• Reestruturação física e funcional da Secretaria Municipal de Saúde. 

• Readequar instalações e ampliar capacidade funcional e estrutural dos profissionais 
das UBS’s; reavaliando e reestruturando os equipamentos existentes no atendimento 
primário (UBS). 

• Implementação e ampliação do P.S.F. em todas as regiões, aprimorando o Programa 
Saúde da Família de forma resoluta, priorizando os bairros de maior vulnerabilidade. 

• Discutir alterações na forma de administração e atendimentos dos Hospitais 
Municipais, para que cumpram sua finalidade com respeito, dignidade e qualidade aos 
munícipes.  

• Implantação de centro de especialidades em todas as regiões. 
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• Junto ao Governo do Estado, estudar a viabilidade de trazer o Hospital do Coração 
para Guarulhos e a instalação de uma Unidade do Hospital A.C. Camargo – Centro de 
Tratamento, Ensino e Pesquisa em Câncer. 

• Implantação de um centro de referência da mulher em um dos hospitais públicos da 
cidade. 

• Projeto de troca ou remuneração de serviços com clínicas particulares e hospitais 

particulares. 

• Reavaliar todos os contratos e ampliar serviços de imagem, inclusive com projeto de 
troca de serviços de exames diagnósticos, laboratoriais e de imagem para acabar com o 
elevado tempo de espera; implantando uma central de exames com resultados on-line. 

• Pleitear junto ao governo do estado a implantação da AME em Guarulhos. 

• Dependentes químicos: além do CAPS, implementar políticas públicas intensivas e 
criar espaço para internato, por meio de equipamentos próprios ou convênios com 
igrejas ou entidades. 

• Criar serviços de Fisioterapia nos Centros de Especialidades Médicas (CEMEG). 

• Investir em medicina moderna ou preventiva, com foco na alimentação, hábitos 
saudáveis e exercícios de promoção de saúde, principalmente nas escolas. 

• Integração de todas as unidades, por meio de monitoramento do fluxo, para realizar 
transferências de profissionais suprimindo as possíveis demandas. 

• Investir na ampliação e reestruturação da Maternidade Jesus José Maria, a fim de 
garantir o atendimento da demanda de partos no município.  

• Pleitear em todas as esferas de governo superiores a instalação de faculdade de 
medicina pública em Guarulhos. 

• Avaliar e realizar ações preventivas, a fim de aprimorar e reestruturar a Vigilância 
Sanitária. 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL O 
DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: 
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
... 
V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial; 
 
Isso significa que, de acordo com o inciso V do Artigo 30 da Constituição, a organização 
e prestação de serviços públicos de interesse local incluindo o transporte coletivo são 
de competência do município, que poderá definir a forma de prestação de serviço, 
direta, por concessão ou permissão. 
  
 
 
 

 PROPOSTAS PARA O TRANSPORTE 
• Rever contratos com as empresas de ônibus, a fim de garantir qualidade ao passageiro, 
bem como cumprimento de veículos contratados para atender a municipalidade, que 
tragam maior conforto e menor tempo de espera. 

• Integrar à rede de linhas de toda a cidade os meios de transporte alternativos. 

• Solucionar o interminável trevo de Bonsucesso, com a finalização das obras e estudo 
de uma restrição de circulação de caminhões em determinados horários, como ocorre 
em outras cidades. 

 

Transporte 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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• Atuar de maneira objetiva junto ao Governo do Estado para garantir a efetividade ou 
não do Metrô de fato em nossa cidade, para que com a negativa possa ser feito um 
estudo que não contemple mais esta modalidade para Guarulhos. 

• Por meio de dados obtidos com estatísticas de acidentes de trânsito intervir com 
obras, políticas de conscientização e fiscalização nos pontos de maior concentração de 
ocorrências e com isso efetivar um plano amplo de sinalização para pedestres e veículos; 
estabelecendo assim um novo padrão de qualidade na acessibilidade nas vias da cidade, 
no tráfego e transporte. 

• Aumentar o diálogo da cidade com a administração estadual e as concessionárias das 
rodovias ao redor da cidade para que a Cidade de Guarulhos possa ser respeitada e não 
apenas usada, reivindicando melhorias dos acessos das vias urbanas às Rodovias que 
possuem conexão direta com a cidade. 

• Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim 
de promover a segurança viária e a fluidez. 

• Requerer financiamento para projeto de acesso da Av. Jacu Pêssego para a Rod. Pres. 
Dutra. 

• Implantar novo acesso à Rodovia Ayrton Senna no Bairro dos Pimentas. 

• Desenvolver projeto para implantação de anel viário junto ao Aeroporto, com abertura 
de acesso à Marginal Baquirivú. 

• Dar continuidade na duplicação, sinalização e iluminação da Estrada de Nazaré Paulista 
até o Bairro do Jardim Fortaleza. 

• Desenvolver projeto de acesso do Bairro Ponte Grande para a Rod. Fernão Dias. 

• Revitalização da Estrada do Cabuçu. 

• Implantar a modernização dos estacionamentos rotativos regulamentados por meio 
dos parquímetros eletrônicos (aplicativos) para beneficiar os usuários de veículos leves 
com cobrança justa por tempo de permanência exata. 

• Redefinir os horários de carga e descarga nos centros comerciais, para melhor fluidez. 

• Aprimorar os pontos de ônibus, assegurando a cobertura e iluminação deles. 

• Controlar a operação da frota do transporte coletivo por meio da instalação de sistema 
eletrônico de monitoramento. Melhorando a fiscalização e gestão dos sistemas de 
transporte público através do uso da tecnologia. 
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• Melhorar rede integrada do transporte coletivo urbano, com faixas exclusivas para 
ônibus ao longo do eixo principal da cidade, estações (pontos) com acesso em nível para 
transferências intermediárias no eixo. 

• Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e ciclofaixas e de 
bicicletários próximos aos transportes públicos. 

• Ampliar os recursos humanos, capacitação, equipamentos e a frota, visando a 
excelência no atendimento da população usuária. 

• Incentivar melhorias nos serviços de transporte individual, transporte escolar e de 
fretamento. 

• Viabilizar estudos de impactos viários, assim como promover ações preventivas, na 
entrega da obra viária do Rodoanel. 

• Estudar junto ao Governo do Estado a implantação da Estação Intermodal Cecap, com 
o trem CPMT, BRT, ônibus municipais e da EMTU. 

• Construção do corredor Santos Dumont, com o novo viaduto sobre a Dutra. 

 

 

 

 

COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL O 
DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
 
A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 23: 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  
 
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
 
 
 

Segurança 
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O Artigo 144 da Constituição Federal de 1988 apresenta:  
 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
 
 ... § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 
 
 ... § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 
 
 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)  
 
I - Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras 
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana 
eficiente; e  
 
II - Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos 
órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na 
forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014). 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSTAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA 

 
• Ampliação do corpo da GCM e Guarda Ambiental. 
• Criação da Guarda Municipal Escolar, para vigilância e guarda da escola e seus 
arredores, combatendo principalmente o tráfico de drogas nas escolas e a violência.  
• Criação do Grupo permanente de repressão aos Pancadões, com monitoramento e 
recebimento de denúncias. 
• Capacitação profissional e treinamentos permanentes dos integrantes da Guarda Civil. 
 
 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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• Modernização dos equipamentos utilizados pela Guarda Civil. 
• Aumento da frota de veículos, preferencialmente motos 600 cilindradas para 
patrulhamento e ronda ostensiva. 
• Programa para a integração de todas as forças de segurança do município, fazendo 
valer o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que envolverá os diversos 
órgãos inter-relacionados, para a troca de informações e inteligência de todo o 
município. 
• Construção de plataforma de tecnologia para gestão da Segurança Pública. 
• Centros de policiamento estruturado 24h, nas principais periferias da cidade. 
• Ampliar e integrar o sistema de videomonitoramento na cidade com a PM, Trânsito e 
GCM, levando para bairros que ainda não têm o videomonitoramento. 
• Ampliação e fortalecimento dos Consegs, para efetivo combate aos problemas de cada 
uma das regiões. 
• Estudo e implantação de bases da GCM em pontos estratégicos da cidade. 
• Revitalização e reestruturação das atuais bases da GCM existentes. 
• Integração da GCM com a população, através de ações comunitárias, palestras e 
cidadania. 
• Manutenção constante e revisão de toda a iluminação pública do município, 
ampliando seu alcance de forma gradual em todos os bairros. 
• Em parceria com o Governo Federal e Governo do Estado ampliar policiamento 
nas rodovias que cortam nosso município. 
• Maior integração com a Polícia Federal e apoio das demais Forças de Segurança. 
• Instalar canal de ouvidoria para receber sugestões e reclamações. 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL O 
DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 23: 
 
 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  
 
IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; observando a legislação descrita acima, é 
possível perceber que a política de habitação é de competência dos três Entes Federados, 
quanto à construção de moradias e melhoria das condições habitacionais. 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSTAS PARA A HABITAÇÃO 

• Criar plantas-padrão para construções sustentáveis para áreas periféricas, respeitando 
as regras, considerando os recursos e características de cada bairro no planejamento. 
• Criar estratégias de revitalização das áreas abandonadas e socialmente degradadas. 
• Intensificar a entrega de títulos de concessão de permissão de uso para regularização 
dos loteamentos irregulares em respeito e conformidade com as legislações 
principalmente a ambiental. 
• Proporcionar condições de licenciamento, parâmetros urbanísticos, edifícios especiais 
para estimular a produção de habitação social. 
• Elaborar o Plano Municipal de Diminuição de Áreas de Risco. 
• Monitoramento efetivo de todas as áreas de risco na cidade. 
• Estabelecer políticas efetivas e ações para prevenção de incêndios em Comunidades. 
 
 

Habitação 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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• Desenvolver critérios para o atendimento habitacional, dando prioridade às demandas 
onde os programas deverão incentivar a diversidade social, combinando soluções 
habitacionais com ações qualificadas de geração de renda e estimular a reforma de 
prédios vazios. 
• Garantir acesso a água tratada, esgoto, iluminação pública, praças em todos os bairros, 
mesmo os ainda em regularização. 
 
 
 
 
 
 

COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 
O DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 23: 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiência; 
X - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos; 
 
Isso significa que, de acordo com a Constituição, é de competência compartilhada da 
União, Estados e Municípios o combate as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, assim 
como a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Os princípios que 
devem reger o sistema de assistência social estão previstos nos Artigos 203 e 204 da 
Constituição Federal de 1988.  
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Seção IV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
 
I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - O amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; 
V - A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.  
 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, 
e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais 
à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; 
 
A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da Assistência 
Social:  
Art. 6º A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), com os seguintes objetivos:(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)  
I - Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre 
os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva; 
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)  
II - Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, na forma do art. 6º-C; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
 III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, 
manutenção e expansão das ações de assistência social;  
IV - Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais; 
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)  
V - Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social; 
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
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VI - Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e (Incluído pela Lei nº 12.435, 
de 2011)  
VII - Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011) 
 
 § 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o 
território. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
 § 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de 
assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por 
esta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
 § 3º A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)  
 
Art. 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: (Incluído 
pela Lei nº 12.435, de 2011) 
I - Proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
II - Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa 
de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. (Incluído pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 
 
Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da 
assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e 
seus agravos no território. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)  
 
Além da Constituição Federal, a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a 
organização da Assistência Social que informa sobre o funcionamento do sistema da 
assistência social que tem como principais características a descentralização e a 
participação. Tal Lei informa sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas), sistema 
este que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social no país. A 
estrutura de gestão da assistência social deve ser baseada no Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS - e se organiza por dois tipos de proteção; proteção básica e 
especial.  
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O financiamento da política de assistência social é feito principalmente pelo Fundo 
Nacional de Assistência Social, FNAS, que foi regulamentado pelo Decreto nº 7.788, de 
15 de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
• Avançar nos projetos de inclusão social, dando continuidade a programas 
sociais como o Renda Cidadã e Bolsa Família. 
• Fomentar os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. (CREAS) 
• Ampliar e aprimorar o Programa família acolhedora. 
• Promover parcerias, para a recuperação de dependentes químicos e internação 
compulsória. 
• Estabelecer parcerias junto a Associações, Igrejas e outros para atendimento 
humanizado de moradores de rua e formulação de políticas públicas efetivas. 
• Promover programas auxiliares, voltados para famílias em situação de vulnerabilidade 
social, de microcrédito, capacitação profissional, alfabetização de adultos, 
cooperativismo e ações de educação. 
• Investir em um plano de Agricultura familiar urbana, com disponibilização de áreas 
públicas para a formação de horta e plantações comunitárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 
O DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
O trabalho é considerado um direito social conforme Artigo 6º da Constituição Federal 
de 1988. O Artigo 170 que trata da ordem econômica dita os seguintes princípios:  
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 
 
 I - Soberania nacional; 
 II - Propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - Livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - busca do pleno emprego;  
IX - Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995)  
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.  
 
Neste artigo é estabelecida a meta de se ter a redução das desigualdades regionais e 
sociais e busca pelo pleno emprego, que deve ser objetivo da administração municipal, 
que, no entanto, tem atuação subsidiária nesta política pública. Considerando que a 
criação majoritária de postos de trabalho, numa economia de mercado, é algo 
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pertinente às decisões empresariais de investir, podemos dizer que o Poder Público 
Municipal tem capacidade limitada, no que tange à geração de emprego. Isso, todavia, 
não exclui a possibilidade de o referido Poder deflagrar ações que possam contribuir 
para amenizar o grave problema do desemprego e mesmo induzir os agentes 
econômicos privados a criarem postos de trabalho. 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSTAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

• Estabelecer uma política de desenvolvimento econômico e vocação para a cidade. 
• Ampliar a política de microcrédito para pequenos empreendedores, por meio do 
Banco do Povo e outras entidades financeiras. 
• Investir no programa de Incubadora de Cooperativas. 
• Apoio aos pequenos e médios empreendimentos, organizando-se por regiões dando 
suporte e orientação desde o planejamento, registro e desenvolvimento do negócio. 
• Firmar parceria com o Sebrae sobre a educação empreendedora. 
• Aperfeiçoar o desempenho do Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda 
(CIET). 
• Investir na formação e aprimoramento profissional, após análise e estudo da vocação 
e oportunidades do mercado. 
• Garantir a infraestrutura básica para todos os empreendedores, empresários e 
comerciantes. 
• Criar mecanismos de aceleração nos processos de abertura de novas empresas no 
município. 

 

 

 

 

 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 
O DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seus Artigos 23 e 30: 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a 
evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural;  
V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 
pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) ... 
  
Art. 30. Compete aos Municípios: 
IX - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação 
e a ação fiscalizadora federal e estadual.  
 
Observando a Constituição, é possível avaliar que a exigência neste caso está 
fundamentada na proteção aos documentos, às obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, aos monumentos, às paisagens naturais notáveis e aos sítios 
arqueológicos, e na proteção do patrimônio histórico-cultural local.  
 
Mesmo que legalmente a cultura não abarque outras manifestações culturais, cabe a 
um Prefeito compreender se o município se manifesta culturalmente para além dos 
patrimônios existentes. 
 
 
 
 
 
 

Cultura 
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NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 

 

 PROPOSTAS PARA A CULTURA  

 

• Fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura e respeito às diretrizes formuladas 
pela Conferência Municipal de Cultura. 
• Apoio aos artistas de nossa cidade, em todos os segmentos culturais. 
• Disponibilização de todos os equipamentos municipais de forma gratuita para todos 
os artistas e produtores musicais de Guarulhos. 
• Implantação de um circuito público de cinema e construção de uma política 
municipal audiovisual. 
• Implementar na administração do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura) 
melhorias no acompanhamento dos projetos selecionados, além de aumento da verba 
destinada. 
• Projetos de reforma, proteção e conservação do patrimônio histórico municipal a fim 
de conseguir verbas para sua realização. 
• Acrescentar na programação a “Virada Cultural”, promovendo engajamento de 
projetos de cultura e entretenimento em vias previamente deliberadas de nossa 
Guarulhos. 
• Participar do Plano Nacional do Livro e Leitura, que possui uma série de projetos 
voltados ao incentivo à leitura e escrita. 
• Desenvolver política de fomento junto ao Ministério da Cultura para dar 
continuidade e melhorias aos Pontos de Cultura já existentes na cidade. 
• Modernização das bibliotecas municipais. 
• Em parceria com a Educação, priorizar nas Oficinas Culturais os artistas da cidade, 
ampliando a oferta de vaga nas oficinas e a diversificação dos cursos oferecidos. 
• Ampliação do Conservatório Municipal tanto em termos de estrutura como de cursos 
oferecidos. 
• Criar a casa do artesão com apoio estrutural e legal para apoio, desenvolvimento e 
divulgação de seus trabalhos. 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 
O DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 217: 
 
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como 
direito de cada um, observados: 
I - A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 
organização e funcionamento; 
II - A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 
desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 
§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração 
do processo, para proferir decisão final. 
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 
 
Observando a Constituição, percebe-se que o foco da política desportiva municipal 
deverá ser a promoção prioritária do desporto educacional e do lazer enquanto forma 
de promoção social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esporte 
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NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 

 

 PROPOSTAS PARA O ESPORTE 

 

• Em parceria com a Secretaria de Saúde, estabelecer o projeto “PROSPERAR”, com a 
orientação de práticas e atividades físicas em cada uma das UBS’s, proporcionando aos 
participantes atividades esportivas para prevenção de doenças, incentivo a perda de 
peso, recuperação de cardíacos e acompanhamento de hipertensos.  
• Desenvolver uma política pública que vise soluções para aumentar a capacidade de 
investimento e potencialização do Esporte, realizando parcerias com a iniciativa 
privada, para manutenção de praças e equipamentos esportivos na cidade, em 
contrapartida de sua publicidade priorizando os equipamentos da periferia. 
• Implementar e intensificar a iniciação esportiva, por meio de práticas esportivas na 
rede de escolas municipais. 
• Reestruturar o Fundo Municipal de Esportes. 
• Ampliar o número de academias populares e viabilizar novas pistas de caminhada. 
• Criar políticas públicas que regulamentem o uso e exploração dos aparelhos públicos 
para a prática esportiva. 
• Ampliação da busca de recursos junto ao Governo Federal e Estadual. 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 
O DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
 

A Constituição Federal de 1988 assim define 
 
TÍTULO I - Dos Princípios Fundamentais 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 
II - a cidadania 
 
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
 
• Ampliar as unidades e atuação do Conselho Tutelar. 
• Investir na ampliação de programas contra a exploração sexual, abuso, violência, 
maus-tratos à criança e ao adolescente. 
• Implantar o “PROSperar Jovem”, oferecendo qualificação profissional a jovens de 16 a 
21 anos, desempregados, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. 
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PROPOSTAS DE AÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA 

• Implantar um sistema que atenda a pessoas com mobilidade reduzida para acesso 
facilitado aos serviços de saúde. 
• Fiscalização permanente tanto dos equipamentos públicos, quanto da iniciativa 
privada, o cumprimento das exigências da legislação voltada a proteção e garantidas a 
pessoas portadoras de deficiência. 
• Adequar o transporte escolar para crianças deficientes com necessidades de cadeiras 
especiais. 
• Implementar de maneira gradativa e permanente, um verdadeiro Programa de 
acessibilidade em todas as ruas de nossa cidade e equipamentos públicos, priorizando 
as contrapartidas de novas construções às adequações necessárias de nossas vias. 
• Através do SUS, implementar o fornecimento aos munícipes portadores de deficiência 
órteses e próteses promovendo a reabilitação física e emocional. 
 
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA AS MULHERES 
 
• Priorizar as mulheres chefes de família e baixa renda nos diversos programas 
sociais do município. 
• Aderir aos planos, projetos, programas e serviços públicos que prestem atendimento 
às mulheres vítimas de violência. 
• Aderir aos planos, projetos, programas e serviços públicos que prestem atendimento 
às vítimas de homofobia. 
• Incentivar campanhas de combate à violência contra a mulher e homofobia e propagar 
os serviços de assistência às vítimas. 
 
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A IGUALDADE RACIAL 
 
• Estabelecer ações firmes de combate ao racismo nos órgãos municipais. 
• Promover a formação permanente dos servidores sobre as situações de discriminação 
que ocorrerem dentro das repartições públicas, para identificação dessas situações e 
responsabilização dos envolvidos. 
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• Criação do Hospital Público Veterinário. 
• Ampliação do Programa de Castração no Município. 
• Parceria com clínicas veterinárias para redução de impostos em troca de 
disponibilização de serviços gratuitos mediante encaminhamento da Prefeitura. 
• Criação do Conselho Tutelar Animal, para normatização do trabalho dos Protetores de 
Animais. 
• Construção de um Crematório Animal Público Municipal, em parceria com entidades. 
• Campanhas permanentes e digitais de adoção de animais. 
• Em parceria com o Canil da GCM, oferta de palestras e alguns cursos de socialização e 
adestramento dos animais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção Animal 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 

O DEVER DO MUNICÍPIO? 
 

A Constituição Federal de 1988 delineou os parâmetros para a atuação do Estado na 
ordem econômica, que deve se pautar na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tendo por fim "assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social" (art. 170, CR/88). Outrossim, foi atribuído aos Municípios, com a vigência 
da nova ordem constitucional, a personalidade jurídica de ente federado autônomo, 
detentor de competências privativas e residuais, dentre as quais a intervenção, nos 
limites constitucionais, no domínio econômico. A Constituição Federal de 1988 assim 
define em seu Artigo 170: 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

I - Soberania nacional; 

II - Propriedade privada; 

III - Função social da propriedade; 

IV - Livre concorrência; 

V - Defesa do consumidor; 

VI - Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 
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IX - Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Preceitua a Constituição da República no artigo 173 caput: 

Art. 173 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

 

 

 

  

 

• Redução de Impostos sobre Serviços para 1%. 
• Programa de Incentivo de emissão de notas fiscais de serviços no município, PEDIR 
FAZ BEM! 
• Incentivar, promover e facilitar no âmbito municipal a implementação de cursos de 
formação, em especial Fatec e Etec, para atendimento especializado nas demandas das 
indústrias locais. 
• Revisão da planta genérica, para correção de distorções e erros no IPTU. 
• Fazer campanhas que impulsionem as atividades comerciais de cada uma das regiões 
de Guarulhos, priorizando o comércio local para ampliação da oferta de vagas de 
emprego e serviços nos bairros. 
• Criar estratégias e procedimentos que promovam a sustentabilidade econômica que 
englobe a constituição e o fortalecimento de empregos no município, de maneira 
digna e eficiente, estimulando a admissão de aprendizes e a geração de novos 
empreendimentos. 
• Desburocratizar as licenças de funcionamento e documentações municipais por meio 
de escritórios intersetoriais e soluções inteligentes. 
• Desenvolver um Programa de Logística Integrada para a distribuição e movimentação 
de cargas, contando com a localização privilegiada da cidade e o acesso ao Aeroporto. 

 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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• Valorizar e estimular a cultura de cooperativismo, favorecendo assim a diminuição 
das desigualdades.  
• Promover o planejamento urbanístico e industrial em prol da utilização de terrenos 
baldios e construções desocupadas, para promover o planejamento urbanístico e 
industrial e expandir o parque industrial. 
• Implantação de Parques de geração de energia solar, para abatimento dos custos 
gerados pelos equipamentos públicos com energia. 
• Buscar parcerias do governo Federal e Estadual para a implantação do Parque 
Tecnológico. 
• Consolidação e reforma das legislações de vigilância sanitárias, para 
desburocratização e maior transparência dos processos. 
• Apoio e estímulos ao desenvolvimento de cooperativas que possam nascer a partir 
de cursos oferecidos pela Prefeitura. 
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COM BASE NA CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS, QUAL 
O DEVER DO MUNICÍPIO? 

 
Desde a Constituição Federal de 1988, o meio ambiente passou a ser reconhecido como 
patrimônio social e da humanidade, devendo ser preservado para as gerações futuras. 
Contudo, a proteção ao meio ambiente, conforme artigo 23, inciso VI, da Carta Magna, 
é de responsabilidade comum entre os entes da federação, União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal. Desta maneira, reconhecendo essa competência comum, é que 
também é de obrigação dos municípios, como parte do todo que forma a sociedade, 
através de seus projetos e políticas públicas, evitar os avanços na devastação e 
destruição do meio ambiente. 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

        VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

        VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

        XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

        I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 

        II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
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        III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;         

        IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 

        V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

        VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

        VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 

    § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

    § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

 Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União 
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

 

 
 
 

 
• Revisão do Plano Diretor do município para sua adequação à Política Municipal de 
Gestão e Saneamento Socioambiental. 
• Criação do Programa de Coleta Seletiva com troca de créditos municipais de acordo 
com o material coletado. 

NOSSAS PRINCIPAIS IDEIAS! 
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• Estudo de viabilidade de instalação de usina de lixo. 
• Criação de caçambas comunitárias, para descarte de material em locais onde a 
locomoção dos moradores seja precária. 
• Ampliação da Coleta de lixo. 
• Programa ostensivo de combate ao descarte irregular com aplicações de multas e 
apreensões de veículos e caçambas. 
• Criação de lei para regulamentação das empresas que trabalhem com caçambas de 
comprovação do local de destinação dos resíduos coletados. 
• Manutenção, conservação e limpeza permanente de rios e córregos, realizando 
obras de drenagem e combate a enchentes. 
• Buscar parcerias com as demais esferas de governo para desenvolver projetos para 
recuperação da APRM (Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais). 
• Intensificar a captação de recursos destinados à expansão e melhoria do sistema de 
drenagem. 
• Construção de piscinões em áreas com histórico de enchentes. 
• Construir programa de despoluição de rios e córregos, por meio de tratamento de 
esgotos. 
• Impulsionar e estimular a implementação de hortas urbanas. 
•Priorizar o Conselho Municipal do Meio Ambiente, nas decisões pertinentes. 
• Implantação de pisos permeáveis em obras públicas, e incentivo fiscal nas obras 
particulares que adotarem este tipo de piso. 
• Preservação das áreas de mananciais, compatibilizando o uso econômico e social 
com a recuperação do passivo ambiental.  
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• Promover concursos públicos para reforçar as áreas carentes de servidores, 
principalmente nas áreas de segurança, saúde e trânsito. 
• Reforma Administrativa com a redução de cargos e secretarias. 
• Fortalecer os processos de decisão com a promoção dos instrumentos de democracia 
participativa convocando todos os setores da sociedade civil local para a participação 
efetiva –em conselhos, conferências, audiências públicas, plebiscitos– nos processos 
de decisão, monitoramento e avaliação. 
• Promover a cooperação e as parcerias entre os municípios vizinhos, outras cidades, 
regiões metropolitanas. 
• Modernizar o processo de trabalho com a implantação de sistemas tecnológicos 
capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações desenvolvidas. 
• Implantar um moderno sistema de atendimento ao cidadão, on-line (aplicativo), 
garantindo o acompanhamento adequado à solicitação do munícipe e com prazos pré-
definidos para a execução do serviço. 
• Criar indicadores na cidade, por meio da tecnologia, que busquem informações 
capazes de ajudar na gestão eficiente e efetiva das necessidades dos munícipes. 
• Aperfeiçoar a Ouvidoria Municipal como um canal de comunicação direta entre o 
cidadão e a Prefeitura, para atender diretamente os munícipes em reclamações sobre 
os serviços prestados ou por solicitações não atendidas. 
• Constante aprimoramento dos serviços da Rede Fácil e a construção de plataforma 
digital e aplicativo com serviços, para facilitar o acesso ao cidadão. 
• Modernização das estruturas físicas dos locais de trabalho. 
•Realização de concursos anuais entre os servidores, para apresentação de ideias ou 
projetos inovadores para eficiência dos serviços públicos.  
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