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Essas Diretrizes para Programa de Governo têm por finalidade seguir uma obrigação 

legal, determinada pelo inc. IX, do art. 11, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

com a redação dada pelo art. 3º, da lei nº 12.034/2009. 

 

Não se trata de um documento hermético e inalterável, mas um Plano de Propostas 

para embasar e nortear o debate público com a sociedade, com a Câmara de 

Vereadores eleita pelo povo e a interlocução com as autoridades federais e estaduais 

competentes, para que assim sejam implantadas as propostas que forem necessárias, 

prioritárias e viáveis, considerando-se o impacto socioeconômico e os recursos 

financeiros disponíveis. 

 

 

 

Ao longo de nossa gestão será promovido permanente diálogo com todos os 

Guarulhenses, respeitando-se os aspectos regionais, etnias, aspectos sócio- 

econômicos, culturais de cada região municipal, visando o atendimento das 

necessidades básicas da população, a zeladoria da cidade e o seu desenvolvimento 

sustentável. 
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Apresentação 

 

 

Eixo de Estratégias 

  

 

 

O eixo central é o planejamento estratégico, visando a mudança de estado no 

município através de açoes com objetivos de curto, médio e longo prazo, 

objetivando um pacto social para o desenvolvimento municipal, cujas linhas 

mestras são : 

 

 

Saúde, Emprego e Renda, Cultura, Educação, Habitação, Segurança, Infra-

Estrutura, Juventude, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, 

Organização administrativa, Assistência Social e Zeladoria da cidade. 

 

 

 

 NOSSOS VALORES 

 

- O Ser Humano, O Bem Comum, A Democracia, O Civismo, O Patriotismo, O 

Pensamento Eclético, A Liberdade de Expressão, A Ética, O Conhecimento, O Orgulho 

de Ser Guarulhense 
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Apresentação 

 

 

Com amor e responsabilidade por Guarulhos, após consultarmos representantes da 

sociedade civil e especialistas em gestão pública, apresentamos as Diretrizes do 

Programa de Governo da candidatura de RODRIGO TAVARES para prefeito  e 

ELIANA GALVÃO vice-prefeita na gestão 2021/2024. 

 

Guarulhos é a segunda  maior cidade do Estado de São Paulo por população, a 13ª 

mais populosa do Brasil, 12ª cidade mais rica além de deter o 4º maior PIB do Estado 

de São Paulo e o 12º maior do País com sede de um dos maiores parques fabris 

brasileiros, do maior aeroporto da América do Sul, segundo mais movimentado da 

América Latina, cortada por duas, dentre as três principais rodovias federais e uma, 

dentre as duas principais rodovias estaduais. 

 

Nas últimas décadas, seguindo uma tendência mundial, Guarulhos tem assistido a 

redução de sua atividade industrial e o aumento do setor de serviços, além disso, a 

cidade anteriormente marcada pela rápida e desordenada expansão urbana, 

decorrente de inúmeros loteamentos, muitos deles ilegais, além de invasões e 

ocupações de áreas, agora assiste ao rápido processo de verticalização e 

adensamento populacional, acarretando sensíveis mudanças no modo de vida e 

hábitos dos moradores, no comércio e na prestação de serviços, ao mesmo tempo em 

que se sobrecarrega a já deficiente e precária infra-estrutura urbana. 

 

Infelizmente, ao longo das últimas décadas, o município foi incapaz de resolver 

satisfatoriamente os enormes desafios provocados por tantas transformações, a par 

de possuir vultosos recursos financeiros, cidadãos preparados e um corpo de 

servidores públicos altamente capacitado para enfrentar os desafios do crescimento 

sócio-econômico vertiginoso experimentado pela cidade nos últimos 50 anos. 

 

Apesar de sua pujança, Guarulhos não é referência em nenhum setor da administração 

pública e a população, especialmente a mais pobre, sofre as consequências de 

sucessivas gestões incapazes de solucionar os problemas da cidade. Falta gestão, 

falta de planejamento estratégido,falta comprometimento com os anseios da 

sociedade, falta amor pelas pessoas, falta de respeito aos aspectos regionais, etnias, 
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aspectos sócio-econômicos, culturais de cada região municipal ,só não faltam 

problemas, sempre empurrados de uma gestão para outra. 

 

Este Plano apresenta os projetos, programas e propostas para governar Guarulhos 

nos próximos quatro anos, mostrando como a cidade vai se desenvolver baseado em 

Eixos de Estratégias fundados em ações nos diversos campos tais como : Saúde, 

Emprego e Renda, Cultura, Educação, Habitação, Segurança, Infra-Estrutura, 

Juventude, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Organização 

administrativa, Assistência Social e Zeladoria da cidade. 

 

Cada Eixo de Estratégias conta com propostas e soluções para as principais 

dificuldades pelas quais a cidade passa e programas de governo para sanar problemas 

de menor e maior complexidade. 

 

Propomos um Governo que visa a resultados, para que a população receba obras, 

serviços e benefícios em tempo mais curto possível, além de iniciar um ciclo de 

competência política e administrativa para realizar ações com eficiência, um governo 

com coragem para inovar e modernizar nas políticas públicas, priorizando sempre o 

melhor para as pessoas. 

 

Construir uma Guarulhos de referência em todos os setores, apresentando uma 

concepção de cidade evoluída e inclusiva, com propostas e soluções debatidas com 

todos os guarulhenses ao longo das eleições e que construiremos com a força de todos 

os segmentos da sociedade, de forma democrática no governo. 

 

A cidade deseja um prefeito competente para enfrentar desafios e sensibilidade para 

entender os problemas dos que mais precisam. A capacidade para realizar e a vontade 

de transformar para melhor colocar RODRIGO TAVARES na posição de mais 

preparado para assumir o compromisso de trabalhar pelos interesses da população 

guarulhense. 

 

Trabalharemos sempre e sem hesitação com os governos estadual e federal, sem 

olharmos para questões ideológicas e partidárias, porque Guarulhos merece respeito, 

merece ainda mais. A verdade, a honestidade, a ética, o diálogo com a população 

serão as bases do nosso governo, que vai trabalhar forte para garantir qualidade de 

vida e mais futuro para a nossa gente. Um governo com as melhores propostas e 
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eficiência para realizar, competente e de resultados, com as pessoas em primeiro 

lugar. 

 

Precisamos urgentemente resolver o caos generalizado de nossa saúde pública, 

principal demanda de nossa população. Não há justificativa plausível para a prestação 

anacrônica e deficiente dos serviços na área da saúde pública, considerando os 

valores que já são gastos anualmente pela municipalidade, somados os recursos 

próprios e os repasses recebidos, o que falta é uma boa gestão e principalmente o 

amor ao próximo, uma vez que todos devem ter acesso a um serviço público universal, 

digno e eficiente na área da saúde. 

 

Na segurança pública, nosso compromisso é tornar a nossa Guarda Municipal mais 

próxima das pessoas, com mais viaturas, ampliação dos efetivos, investimentos em 

treinamento e modernização dos equipamentos e o fortalecimento da Secretaria de 

Segurança do Município, estabelecendo convênios de cooperação com as polícias 

Civil e Militar, no âmbito estadual e Polícia Federal e Rodoviária Federal, no âmbito 

Federal. 

 

A gestão pública da máquina administrativa, atuar pela valorização do servidor público 

municipal , plano de carreira, programas de capacitação e qualificação profissional 

permanentes aumentando a eficiência e qualidade dos serviços prestados à 

população. 

 

No plano econômico, precisamos utilizar a enorme capacidade ociosa de nosso pólo 

industrial para facilitar a vinda de novas indústrias e prestadores de serviços a fim de 

gerar mais emprego e renda para o povo, esse é nosso compromisso. 

 

Na educação, a nossa prioridade é implantar em Guarulhos os melhores modelos e 

práticas de Educação Pública existentes no Brasil. A realidade demonstra que nas 

últimas décadas alguns estados e municípios implantaram políticas públicas altamente 

eficazes, transformando a realidade da educação e demonstrando que é possível sim 

aos municípios oferecerem educação pública universal, gratuita e de excelente 

qualidade, nosso compromisso é dar início ao processo de transformação, para que 

em pouco tempo Guarulhos se transforme em referência no ensino público. 

 

No meio ambiente vamos desenvolver ações e obras que garantam um ambiente mais 
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agradável para viver, com saneamento básico eficiente, mais água para a população, 

coleta de lixo mais eficiente, combate à poluição do ar e dos cursos d’água, ao 

desmatamento e ao descarte irregular de resíduos. 

 

Também temos novas ideias para fortalecer a cultura, valorizar a juventude, as 

mulheres, os idosos e as famílias, especialmente as que mais precisam. 

 

 

Guarulhos merece eficiência. 
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EIXOS DE ESTRATÉGIAS 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

  

 

AGENDA 

 

1. Implementar na agenda do Prefeito e Vice Prefeita o atendimento diário, presencial 

ou pela internet, de Munícipes de forma individual, ou organizados através líderes de 

bairros, associações ou entidades, com pautas públicas e divulgadas; 

2. Agendar periodicamente a visita do Prefeito e Vice Prefeito à Câmara Municipal, para 

diálogo direto com os vereadores e apresentação pessoal dos projetos de autoria do 

executivo Municipal; 

3. Criar no Paço Municipal, sala de imprensa permanente, para que os profissionais de 

imprensa locais ou de fora possam ter estrutura mínima para realizarem as matérias em 

âmbito municipal; 

4. Restituir à Secretaria de Assistência Social órgãos administrativos relativos ao Fundo 

Social de Solidariedade. 

 

GESTÃO 

 

5. Criar Programa de Mapeamento e valorização de talentos da administração Pública 

Municipal; 

6. Criar Programa de Remoção Geral de servidores; 

7. Criar a Coordenação dos cursos de aperfeiçoamento e estudos continuados para 

todas as carreiras da administração Pública, inclusive com parceria de entidades de 

referência; 

8. Criar Escola para Comissionados: Realização de curso de preparação e avaliação 

para servidores que são indicados para ocuparem posições de livre provimento na 

administração pública municipal, para apuração de aptidão mínima para a área de 

interesse; 

9. Desenvolver a Valorização da Engenharia de Segurança, Medicina Ocupacional, 

Psicologia Organizacional CIPA’s; 
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10. Criar linha direta do Servidor com a administração para que, de forma velada, sejam 

relatados casos de assédio moral e outros assuntos internos sobre servidores públicos; 

11. Deverão os Gestores intermediários (setor, seção e divisão) serem escolhidos pela 

equipe de trabalho em eleições anuais;  

12. Serão realizados Cursos de formação de competências para chefias. Pois, o servidor 

que quiser ascender na carreira deverá estar capacitado através de formação especifica 

para a área de atuação. Portanto, o ente público deve valorizar o servidor que estuda, 

iniciativa quem tem conhecimento técnico, experiência e empatia, engajamento com os 

princípios do serviço público, além de saber trabalhar em equipe; 

13. Atualizar o sistema e a Rede de informática de folha de pagamento; 

14. Implantar sistema de biometria facial e georreferenciamento, para aferição de ponto, 

nos casos onde for possível; 

15. Implantar Guarulhos digital: 100% dos processos e procedimentos iniciados a partir 

desta gestão serão informatizados e públicos; 

16. Implementar e aprimorar o fácil Digital , inclusive instalando-os nos terminais de 

ônibus de Guarulhos;  

17. Aumentar o número de “fácil móvel”. 

 

MODERNIDADE ADMINISTRATIVA 

 

18. Implantar sistema de informatização eficiente, de softwares e especialmente 

hardweres, oferecendo melhores instrumentos de trabalho para os servidores e, a partir 

daí, realizar avaliações objetivas de desempenho e produtividade; 

19. Elaborar índices e referenciais que nortearão investimentos, otimizando o gasto 

público, com cruzamento de dados, diminuindo significativamente a evasão fiscal e 

sobretudo, entregando à população um serviço mais ágil e de melhor qualidade;  

20. Implantar a COORDENADORIA DE ASSUNTOS DIGITAIS, fruto da junção dos 

Departamentos de Modernização e Informática e Telecomunicações; 

21. Propor a criação do  Fundo Digital do Município e Lei de Incentivo as assuntos 

digitais; 

22. Padronizar os serviços no conceito ISO para simplificação dos procedimentos. 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

 

23. Realizar auditoria total, geral, irrestrita e independente nas seguintes áreas: 
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a) nas obras para apurar a viabilidade e estagio, b) nas contas e contratos (locação, 

cessão, concessões, permissões, radares, compras, vendas), c) Na Gestão 

Descentralizada (entidades do terceiro setor que recebem recursos públicos); 

24. Realizar sindicâncias, apurando responsabilidades em casos de comprovado ato má 

gestão e utilização de recursos públicos responsabilizando os agentes responsáveis; 

25. Implementar Projeto Harpia através de termo de Cooperação Técnica com o Estado 

do Paraná.  

O Projeto Harpia tem como base o cruzamento de informações de vários bancos de 

dados com o objetivo de melhorar o trabalho de controle e fiscalização. E, uma das 

principais ferramentas do Harpia é o blockchain, que determina protocolos de segurança 

marcando todo o processo de contratação de serviços ou aquisição de bens. Esse 

acompanhamento é feito em todas as etapas de uma licitação, desde a tomada de 

preços. 

Através da utilização dessa ferramenta , saberemos se houve qualquer modificação no 

contrato ou na execução da obra pública e em que momento do processo ocorreu. Isso 

permite a identificação dos responsáveis pelo desvio da finalidade e atividade pública e 

o consequente seguimento do fluxo de trabalho.  

 

JUSTIÇA 

 

26. Realizar levantamento de completo de precatórios existentes e os pagos nos últimos 

4 anos, bem como se ocorreram quebras de ordem cronológica e pagamentos efetuados; 

27. Criar processo de saneamento e certificação eletrônica de origem dos precatórios, 

com o pagamento através de recursos dos depósitos judiciais privados. Os pagamentos 

serão realizados parte em ordem cronológica e parte por quem oferecer melhores 

descontos e condições para o Município; 

28. Fortalecer e instrumentalizar as procuradorias para atuação combativa em 

demandas coletivas, demandas contra os crimes de organização criminosa, fraude fiscal 

estruturada, lavagem de dinheiro, corrupção no âmbito municipal, em parceria com 

órgãos de controle;  

29. Mapear as dívidas ativas criando  instrumentos de cobrança e compensação junto 

aos grandes devedores do Município, assumindo esses sua responsabilidade social; 

30. Auditar total e integralmente as dívidas não inscritas e prescritas, bem como o motivo 

e eventual responsabilização civil e criminal dos agentes responsáveis; 

31. Revisar todos os TACs e convênios realizados nos últimos 5 anos; 
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32. Resolver problemas gerados ao cidadão por falha no serviços públicos, pois as 

atividades públicas municipais estão sujeitas ao regime de responsabilidade objetiva e 

deve indenizar o cidadão que comprovadamente foi prejudicado pela falha na prestação 

de serviços. Essa indenização deve ser garantida de forma ágil e sem burocracia, 

levando-se em consideração também o valor da demanda; 

33. Fortalecer e aparelhar o Departamento de acompanhamento, controle de 

ocupações irregulares e combate a novas ocupações irregulares 

34. Realizar “Raio X” das áreas Públicas no Município e seu georreferenciamento; 

35. Implementar formas alternativas de resolução de conflitos; 

36. Discutir a necessidade de concurso para a função de procurador do município. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

37. Integrar a GCM com as forças de segurança pública Estadual e Federal que atual 

no município, além de um maior suporte municipal à PC, PM e PF no tocante a estrutura 

física;  

38. Criar acordo de Cooperação técnica com estandes credenciados para treinamento 

de tiro da GCM; 

39. Propor projeto para aumento no efetivo da Guarda Civil Municipal; 

40. Implementar o apoio Jurídico ao GCM que se envolver em alguma ocorrência no 

exercício da sua função; 

41. Criar a central de monitoramento de vias e pontos saturados (seja de consumo de 

drogas, descarte irregular de resíduos sólidos, acidentes de transito, furtos, roubos, etc);  

42. Implementar o GGIM - Gabinete de Gestão Integrada Municipal; 

43. Retornar  a Ronda Escolar. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

44. Implementar a SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS,  ampliando o espectro de atuação da secretaria de direitos humanos. A nova 

Secretaria atuará nas seguintes frentes: Crianças e Adolescentes ; Igualdade Étnico-

Racial; Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; LGBTQIA+; Políticas para Mulheres; 

Juventude; Família;  Prevenção e Combate à Tortura; Combate ao Trabalho Escravo; 

Programas de Proteção ; Registro Civil de Nascimento; Refugiados; Liberdade de 

Religião ou Crença; População em Situação de Rua; Educação em Direitos Humanos; 
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45. Implementar  “Cursinho Comunitário Público”, voltado para pessoas com baixa 

renda; 

46. Implementar a Escola Municipal de Libras (língua de sinais); 

47. Realizar parceria com as faculdades do município para atendimento psicológico 

gratuito aos munícipes. 

48. Criar a Clínica Publica de Desintoxicação para adictos, vinculada com a Secretaria 

do Trabalho 

49. Fortalecer o incentivo aos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos 

50. Ampliar e fortalecer e estrutura para os conselhos tutelares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

51. Fortalecer a busca ativa e amparo psicossocial  

52. Criar albergues no âmbito de todas as subprefeituras  

53. Aproximar e criar parceria com o terceiro setor, tendo como exemplo o Projeto 

Conectados das entidades de Guarulhos, aproveitando a logística já existente. 

54. Ampliar o banco de alimentos em parceria com a Conab e CEAGESP com o 

compromisso de instalar um restaurante popular no âmbito de cada subprefeitura. 

 

 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 

 

55. Criar e implementar parque tecnológico e incubadora de empresas em parceria com 

a iniciativa privada, terceiro setor e Governos Estadual e Federal; 

56. Fortalecer a relação com o aeroporto, em conjunto com o governo federal, e 

incorporando de vez o aeroporto no dia -a – dia do munícipio como um grande parceiro; 

57. Criar entreposto aduaneiro e Armazéns Alfandegados do Brasil com  infraestrutura 

completa e pronta para  atender integralmente o segmento de comercio exterior 

(importação e exportação) e logística; 

58. Criar projeto junto ao Governo Federal para melhoria da infraestrutura do Parque 

industrial de Guarulhos (Cumbica, Bonsucesso e Presidente Dutra)  intensificando as 

atividades de importação e exportação via aérea, com o objetivo de reduzir  custo 

logístico, gerando emprego e renda;  

59. Implementar ISS dinâmico setorial, vinculado a metas no CAGED , visando a 

manutenção de empresas no município e retenção de incremento econômico;  

60. Revisar a lei de incentivo municipal, especialmente nos critérios para obtenção de 

isenção; 

61. Revisar todos os incentivos concedidos para empresas no município e estimular 

novas empresas aderirem ao modelo; 
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62. Autorizar, após análise ambiental e aérea a instalação de torres de transmissão de 

sinal celular em áreas públicas do município;  

63. Estimular a regularização de informais na figura do MEI; 

64. Criar Usina de Startups que atuará em conjunto com o Parque Tecnológico, que é 

um ambiente de inovação, voltada a produção de tecnologia para áreas específicas da 

atuação municipal tais como como : saúde, Agronegócio, segurança pública etc, , tendo 

como objetivo  redução de custos e aumento da produtividade gerando uma melhor 

eficiência administrativa; 

65. Criar a Olimpíada Tecnológica, em conjunto com as escolas municipais e estaduais 

do município; 

66. Implementar HACKATHON para soluções no município; 

67. Dialogar para incluir na FATECs e ETECs com vistas às Profissões do Futuro. 

(Design Gráfico,Ilustração, Direção de Criação Digita,l Mobile App Design, 

UserExperience Design – UX, Design de Interiores Visualização rquitetônica, Cenografia 

Design, Edição de Filmes, Roteiro, Analistas de machine learning, Especialista em 

automação residencial, Especialista em clouding. Desenvolvedores full-stack Cientista 

de dados, etc...) 

 

TURISMO 

 

68. Criar o marco regulatório dos eventos na cidade: atualiza legislação, programa de 

fomento e uso de espaços públicos;  

69. Criar o marco regulatório das atividades de comida de rua e Food Truck bem como 

dos eventos gastronômicos 

70. Conferência de Turismo – Revisão das Políticas Públicas - Propor na Conferência 

Municipal de Turismo de 2021 a revisão do Plano PDTIS e Palno Diretor para avaliar os 

investimentos dos próximos anos 

71. Festival Gastronômico Restaurant Week - Revisar a política existente de forma a 

retomar as realizações do festival como ciclo de incentivo e desenvolvimento do setor 

gastronômico 

72. City tour e Programa Percebendo Guarulhos - Operacionalizar city tour e roteiros 

temáticos pela cidade e resgate ao projeto piloto de educação no turismo percebendo 

Guarulhos  

73. Requalificar o Calçadão - Desenvolver equipamentos públicos para transformação 

no calçadão da Dom Pedro num centro de compras organizado e atrativo 
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74. Dialogar com os Comerciantes para fechar a Rua Tapajós Trânsito de veículos das 

17hs de sexta feira até as 17hs de domingo.  

75. Criar a Virada do Turismo - Grande projeto de desenvolvimento e gestão que propõe 

o uso de todos os equipamentos de lazer na cidade em um período de fim de semana 

com foco na sustentabilidade e nos moradores 

76. Criar o Comitê de Fomento - Viabilizar um comitê inter-secretarias, entidades e 

iniciativa privada para um consórcio de captação de recursos para as ações e políticas 

públicas 

77. Implementar o Plano de marketing, pesquisa e estudos mercadológicos, calendário 

e fortalecimento dos eventos, divulgar Guarulhos nacional e internacionalmente como 

portão de entrada do Brasil. 

78. Potencializar  a Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso 

79. Monitorar e Apoiar Ações de Inserção de Guarulhos como Município de Interesse 

Turístico junto ao Estado de São Paulo;  

80. Implantar  o Observatório de Turismo – Pesquisas e Base de dados sobre  o Turismo 

de Guarulhos e Região; 

81. Implantar do Centro de Convenções  e Eventos –Aproveitando  Estudos já existentes 

e Viabilizando as parcerias com a Iniciativa Privada; 

82. Promover estudos para elaboração de Planos de Turismo  das regiões  do Cabuçú, 

Bonsucesso  e Água Azul. turismo Cultural, Ecoturismo  e, o turismo de Aventuras. 

 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

83. Criar Comitê Especial de Regularização Fundiária, com a participação da Secretaria 

da Justiça, Habitação, SDU, Meio Ambiente, MP, TJ e Cartórios para dar viabilidade de 

ao  REURB, que é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação de seus ocupantes; 

84. Implementar o Plano de Desenvolvimento Estratégico – PDE – que direciona as 

ações dos produtores do espaço urbano, públicos ou privados, para que o 

desenvolvimento da cidade seja feito de forma planejada e atenda às necessidades 

coletivas de toda a população, visando garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, 

inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida; 
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85. Rever em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, 

o Código de Posturas, Código de Edificações, Lei de Zoneamento e uso e parcelamento 

do solo;  

86. Criar o Fundo de Municipal de Desenvolvimento Urbano e Outorga Onerosa para 

revitalização de áreas degradadas do município; 

87. Revisar todas as autorizações para instalações de condomínios no município, bem 

como revisar todas as medidas mitigatórias ou de compensação destinadas ao 

município; 

88. Implementar o SLC - Sistema Eletrônico de Licenças de Construção e igualmente 

Expedição de alvarás; 

89. Gerar a abertura de novas vagas em feiras livres, incorporação de banheiros 

químicos nas feiras e fiscalização presente nas feiras livres; 

90. Apresentar  Projeto de LEI para publicidade através de luminosos; 

91. Criar e adequar o modelo municipal de alvarás e licenças à LEI DE LIBERDADE 

ECONOMICA com a dispensa de alvará para cerca de 300 atividades econômicas de 

300 atividade de baixo risco; 

92. Criar entreposto de abastecimento no município de Guarulhos no modelo Parceria 

Público Privada.  

 

EDUCAÇÃO 

 

93. Instalar Câmeras de monitoramento nos equipamentos escolares para trazer maior 

segurança a pais e alunos; 

94. Fortalecer o Programa Comunidade na Escola; 

95. Criar Projeto Edufamília: investindo na formação do responsável, incentivando e 

viabilizando a sua permanência ao lado do filho; 

96. Levantar, de forma urgente, as necessidades de manutenção nos próprios 

escolares; 

97. Fortalecer os Regimentos internos e Conselhos escolares para participação na 

gestão dos recursos (FUNDEB e PRÓ REDE); 

98. Fomentar o Aumento da compra do programa compra direta (agricultura familiar) 

para alimentação escolar; 

99. Instituir Voucher para creche reduzindo o tempo de espera para acesso, mas 

principalmente, garantir para as famílias mais vulneráveis o direito de acessar o Ensino 

Infantil. Trata-se de medida intermediária com prazo de 2 (dois) anos para reavaliação; 
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100. Implementar  creches integrais e noturnas junto as Subprefeituras, como projeto 

piloto para avaliação; 

101. Implementar no Município de 3 a 6 escolas com os preceitos cívico militares; 

102. Implementar Diário de Classe eletrônico off-line e on-line, por aplicativo; 

103. Realizar a implementação de Material didático próprio valorizando nossos 

profissionais de educação e nossas tradições; 

104. Iniciar o processo de evolução da Educação 4.0 no Município; 

105. Fazer funcionar as evoluções do Plano de carreira do Magistério; 

106. Revisar o número de aluno por educador em sala de aula; 

107. Criar a gratificação por desempenho; 

108. Criar cursos de capacitação em horário de expediente para aprimoramento 

continuado, cursos esses realizados em parceria com entidades de referência na área 

do ensino; 

109. Rever gratificação para os coordenadores pedagógicos; 

110. Formar comissão para discutir em 90 dias a diminuição do horário de trabalho aos 

cozinheiros, para 6h. 

111. Rever insalubridade para a cozinha. 

112. Avançar na discussão da Progressão Horizontal aprovada no PCCS   

113. Fomentar Internet nas escolas; 

114. Gerar meios para abono de permanência para todos; 

115. Gerar melhoria de atendimento com as crianças com deficiência nas salas de aula, 

suporte ao professor. 

116. Suprir, com a contratação de estagiários do curso de pedagogia; caso necessário 

as vagas para professores auxiliares; 

117. Estudar a possibilidade de substituição licença prêmio por um abono salarial, caso 

o professor não apresente nenhuma falta; 

118. Realizar Indicação Técnica, de servidores da rede, para gestão dos CEUs; 

119. Promover o Programa Saúde na Escola; 

120. Manter Recursos audiovisuais (como computador e data show) disponíveis em 

maior número; 

121. Iniciar o processo de substituição de lousas por quadros mais modernas; 

122. Instalar na as escolas da rede municipal reservatórios de reciclagem do lixo; 

123. Prover concurso ou eleição pela comunidade para cargo de diretor, coordenação e 

supervisão escolar; 

124. Iniciar o Projeto de construção do CEU Jardim Fortaleza; 
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125. Ampliar a Educação Fundamental Regular de Jovens e Adultos com Educação 

Profissional. 

 

 CULTURA  

 

126. Valorizar e readequar a  estrutura do Arquivo Histórico do Município e preservação 

útil do patrimônio histórico Municipal 

127. Ampliar as atividades de Formação Cultural, com especial atenção as expressões 

artísticas como audiovisual, artes cênicas , dança, musica e artes; 

128. Resgatar a semana de exposição de artes; 

129. Realizar o Festival de Dança de Guarulhos e Alto Tiete com o apoio do 

CONDEMAT; 

130. Implementar no âmbito dos CEUs, o Centro de Popular do Audiovisual – CPAV. O 

centro de produção áudio visual consiste em aquisição de equipamentos e montagem de 

estúdio para gravação de curtas metragens, gravação de músicas e clipes para 

veiculação nas mídias digitais.  

131. Realizar a mostra de documentários e Curta-metragens de Guarulhos; 

132. Transformar cada Biblioteca Municipal em Polo de Arte Urbana/Hip Hop 

133. Trabalhar, junto ao Governo Federal pela da lei Aldir Blanc; 

134. Buscar recursos junto ao Governo Federal, Estadual e Iniciativa Privada (Parceria 

Público-Privada) para revitalização dos Teatros Padre Bento, Nelson Rodrigues, Ponte 

Alta, Adamastor centro e Pimentas; 

135. Expandir os Editais com base no Funcultura e Lei de Fomento; 

136. Voltar com os editais de contratação de arte-educadores; 

137. Incluir no calendário Oficial da Cidade e garantir estrutura mínima de viabilidade do 

Pimentas Cultural Fest, que é a festa de Cultura Urbana realizada no Bairro dos 

Pimentas; 

138. Fortalecer a Festa da Carpição (Nossa Senhora do Bonsucesso);  

139. Implementar a Guarulhos Agrishow, que é a manifestação cultural de raízes 

caipiras e sertanejas que fazem parte das tradições do munícipio, valorizando as 

Músicas, danças, vestimentas e comidas típicas, valorizando igualmente as comitivas 

como forma de expressão cultural; sem a presença de animais. 

140. Implementar a Guarulhos VaqueFest, realizada em conjunto com o Conselho 

Municipal de Participação da Comunidade Nordestina, valorizando as Músicas, danças, 

vestimentas e comidas típicas 
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141. Implementar a Cultura Digital no município com etapa preparatória da campus party   

e festival de anime e Geek estruturados;  

142. Apoiar institucionalmente ao Carnaval de rua descentralizado, bem como as 

tradições dos desfiles das escolas de samba do município, porém sem repasse de 

recursos de forma direta ou indireta; 

143. Ressignificar do Conservatório Municipal para que se torne auto sustentável, a 

partir de apresentações públicas e privadas e consequentemente possa aumenta seu 

fluxo financeiro e maior capacidade de investimento. 

 

 

ESPORTE E LAZER 

 

144. Auditar todos os equipamentos esportivos do município, sejam em praças, escolas, 

ou demais próprios municipais e seus estados de conservação; 

145. Criar parceria com Profissionais de Educação Física para realização de aulas ao ar 

livre, ou seja, os profissionais de educação física de cada bairro ou região, através de 

parceria com administração pública, promovendo atividades físicas nos espaços 

públicos, destinados a esporte e lazer, especialmente nas academias populares; 

146. Promover parceria com a secretaria de educação, com profissionais da área "Céus 

e Emeis" se possível auxiliando na massificação esportiva e identificando talentos. 

147. Melhorar a estrutura dos equipamentos esportivos, tanto para os profissionais como 

para os usuários: vestiários, banheiros públicos e zeladoria; 

148. Realizar ajuste de termo de Patrocínio ou colaboração para aquisição de Materiais 

esportivos e equipamentos para realização de atividades; 

149. Realizar Campeonatos Municipais das 25 atividades mais praticadas no município, 

contando esportes da mente, cujas finais serão realizadas em 8 de dezembro, 

aniversário da cidade. 

150. Realizar campeonato de Futebol amador em conjunto com a Federação Paulista 

de Futebol; iniciando o processo de inserção de grama sintética dos campos de futebol 

localizados em área pública; 

151. Apoiar institucionalmente o Futebol Profissional no Município; 

152. Implementar o projeto Ruas de Lazer aos Domingos, fechando as ruas para o 

trânsito de veículos, com cavaletes, para que as famílias possam ter o mínimo de lazer 

aos finais de semana. 

153. Apoio institucional aos Atletas e equipes que representarem Guarulhos em 

Competições Estaduais, Nacionais; 
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154. Participar ativamente dos Jogos Regionais e Abertos do Interior; 

155. Resgatar as Olimpíadas escolares; 

156. Valorizar os E-sports com:  a) Inserção dos esportes nas olimpíadas escolares; b) 

criação do centro de desenvolvimento de esportes do Município; c) formação do time 

municipal; d) fomento de torneios amadores; e) convenio com equipes profissionais; f) 

Torneio universitário municipal; g) Gestão integrada com a secretaria de educação e 

tecnologia; e h) Objetivos inicias League of Legends; Free Fire; Counter Strike; Valorant; 

Dota2 e Fortnite; 

157. Disponibilizar para PPP, visando melhoria e adequação os seguintes 

equipamentos esportivos: Thomeozão; João Do Pulo; Arnaldo Celeste (Ponte Grande); 

Bonifácio Cardoso; Fioravante Iervolino; Ciad; Campos Presidente Dutra; Inocoop; 

Leblon/Pimentas; 4 Faria/Uirapuru; Campo Do Nacional; Bondança; Santa Emília;  

Parque Alvorada; Parque Paulo César C.Carvalho Junior (Seródio); Palmira; Campo Do 

Vermelhão (Pimentas); Taboão; Crb; Oswaldo De Carlos; Portuguesinha; Jurema; 

Campo Da Paz e Cicero Miranda; 

157. Implementação da Lei de Incentivo ao Esporte (IPTU e ISSQUN) 

158. Criar Circuito Guarulhense de Corrida de Rua com 10 etapas a serem realizadas 

no município  em parceria da secretaria do esporte com a iniciativa privada.  

159. Criar Circuito Guarulhense de Pedal: 10 etapas com encerramento com a conta 

ciclística de Guarulhos dia 8 de dezembro.  

 

FAZENDA 

 

160. Manter Austeridade fiscal e controle dos gastos públicos; 

161. Auditoria, cobrança e tentativa de composição com os 100 maiores devedores do 

Município; 

162. Implementar BackUp do sistema de cadastramento de débitos;  

163. Fiscalização sobre os incentivos fiscais concedidos; 

164. Criar Projeto de Lei de redução de ISSQN; 

165. Projeto de Revisão do Código Tributário Municipal; 

166. Aumentar o número de contribuintes do IPTU e atualização do mapa fiscal; 

167. Criar instrumentos para cruzamento de dados para elidir a evasão fiscal;  

168. Implementar auditoria na Execução Orçamentária levando como Referência LOA, 

LDO e PPA; 

169. Realizar levantamento e transparência sobre o Contrato de repasse da folha de 

pagamento junto ao Banco Bradesco; 
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170. Aprimorar Planejamento Financeiro e Orçamentário, possibilitando a execução 

pelos agentes de orçamento; 

171. Realizar auditoria completa sobre os contratos de locação de imóveis dos últimos 

5 anos.  

172. Implementar o projeto Harpia; 

173. Reduzir o valor de IPTU com implantação do IPTU Progressivo e Revisão da Planta 

Genérica de Valores em função da Pandemia. 

 

 

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL 

 

174. Realizar enxugamento da Máquina Pública com a imediata redução de cargos em 

comissão, chegando, no período de 4 anos a 50% de redução; 

175. Nomear, para 70% dos cargos de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, servidores 

públicos de carreira; 

176. Criar Coordenadoria de Compliance/integridade, para a manutenção da integridade 

nas relações do município com o setor público, privado e terceiro setor, evitando 

corrupção; 

177. Criar Escritório de Projetos elaboração perene de projetos que participarão de 

editais de órgãos públicos e privados ou ainda programas do Governo Federal e Estadual 

no tocante a captação de recursos, especialmente e urgentemente na saúde, segurança 

e educação: 

178. Realizar concurso público apenas para áreas essenciais (Saúde, segurança 

educação), salvo emergências;  

179. Revisar todos os contratos de Ongs e com o terceiro setor onde haja transferência 

de recursos; 

180. Transferir, ao longo dos 4 anos de gestão, todas as sedes de secretarias municipais 

para prédios próprios; 

181. Implementar 6 Subprefeituras com autonomia financeira vinculada ao Orçamento 

Participativo  Pimentas, Bonsucesso, São João, Taboão , Cumbica e Vila Galvão, no que 

chamamos de Menos Centro e mais Guarulhos; 

182. Criar Núcleo de relações comunitárias para atendimento prioritário e  Regularização 

Jurídica (estatutos, atas, etc) de Igrejas, Associações de Moradores,  times de Futebol, 

Clubes, Ongs e todo o terceiro setor, para que fiquem aptas a receber recursos públicos, 

através de repasses, convênios, emendas, editais e fundos do Governos Municipal, 

Estadual e Federal; 
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183. Fortalecer o Orçamento Participativo Digital como instrumento de participação 

popular e de decisão de planejamento e execução orçamentária e financeira; 

184. Criar Escritório de representação em Brasília; 

185. Ampliar a central do Voluntariado; 

186. Criar sala de imprensa junto ao paço municipal; 

187. Instituir o BIG DATA DO MUNICÍPIO com reunião de dados estatísticos e índices 

para a formulação de decisões em reconhecimento de tendências com objetivo de ser o 

núcleo de fiscalização e resultados efetivos dos programas descentralizados. 

188. Desenvolver o aplicativo GUARULHOS NA PALMA DA MÃO - Aplicativo que 

reunirá todos os serviços públicos do município para o munícipe em Plataforma Android 

e IOs” 

189. Auditoria total: a) nas obras para apurar a viabilidade e estágio; b) nas contas e 

contratos (aluguel, cessão, concessões, permissões, compras, vendas), c) Nas 

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Institutos e na Gestão Descentralizada 

(entidades do terceiro setor que recebem recursos públicos); 

190. Propor o ESTATUTO DO POVO Guarulhense, com diretrizes para 20 anos, e com 

gatilhos orçamentários para conclusão das metas. 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

191. Implementar choque de Gestão na Zeladoria da Cidade, terceirizando a poda de 

arvores e mato, com a orientação do servidor de carreira; 

192. Realizar a utilização integrada e Manutenção adequada dos seguintes parques: 

Bosque Maia, Parque Bom Clima / JB Maciel, Parque Júlio Fracalanza, Parque do Jardim 

City Parque Chico Mendes, Parque Transguarulhense, Parque Adriana, Lago dos Patos, 

Parque Novo Ipanema; Parque do Campo da Paz; Parque da Saúde, Parque Paulo 

Carvalho Júnior; Parque Vilanova Artigas; Municipal Jose Hettefleis (Casa do Atleta); 

Parque Homero Rubem de Sá,  

193. Realizar defesa intransigente do nosso Horto Florestal, patrimônio da nossa cidade 

que está sendo ameaçado por invasores; 

194. Realizar em bem estar ao Zoológico Municipal  parcerias para pesquisas em áreas 

da medicina veterinária e biologia por seu corpo técnico, e também participa de projetos 

de outras instituições, como programas de mestrado, doutorado e iniciação científica; 

195. Criar Clinica Publica Veterinária em parceria com os Médicos Veterinários do 

Município através de vouchers em que o cidadão se cadastra e marca o procedimento 
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em uma das clinicas credenciadas e o médico veterinário recebe através de um voucher 

da prefeitura, inclusive podendo ser marcado através de aplicativo; 

196. Adquirir um castra-móvel por ano; 

197. Criar um programa estruturado de doação de animais; 

198. Retornar ao calendário de vacinação dos animais em parceria com o Secretaria de 

Estado da Saúde e Ministério da Saúde; 

199. Alterar a Sede do DEPAN para o Parque Municipal Jose Hettefleis, mantendo-se o 

Canil no CCZ. 

 

 

SAÚDE 

 

200. Focar na prevenção e atenção primária para evoluirmos com a saúde no município; 

201. Analisar o atual quadro de Recursos Humanos da Saúde e sua distribuição nos 

diversos pontos de atenção, visando a otimização dos recursos já existentes, através de 

Remanejamento Geral, e a propositura de novas contratações; 

202. Verificar a existência de processos seletivos vigentes para todas as categorias da 

Saúde e propor a publicação de editais de abertura de processos seletivos para garantia 

de reposição imediata em casos de saídas; 

203. Propor a criação de Comissão, para elaboração do plano de trabalho, visando a 

implantação das 30 horas de jornada semanais para os profissionais da área de 

enfermagem; 

204. Assumir a gestão dos hospitais próprios municipais, Hospital Municipal de 

Urgências, Hospital Municipal da Criança e do Adolescente e Hospital Municipal 

Pimentas Bonsucesso, através de revisão do atual modelo de parceria público-privada 

em vigência; 

205. Implementar a instalação do Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP, em todos os 

níveis de atenção; 

206. Manter sob controle e execução direta da Secretaria de Saúde a padronização, 

programação, aquisição e gerenciamento dos itens do almoxarifado de medicamentos 

da saúde; 

207. Aperfeiçoar os contratos de gestão com os parceiros institucionais não-lucrativos 

(Maternidade Jesus José e Maria e Hospital Stela Maris), estreitando as relações e 

renegociando as pactuações; 
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208. Ampliar a oferta de especialidades e procedimentos nos hospitais estaduais do 

território, Hospital Geral de Guarulhos e Complexo Hospitalar Padre Bento, através de 

negociações em mesas de pactuação. 

 209. Intensificar a relação com o Conselho Municipal da Saúde para que tenham 

liberdade de fiscalização e atuação;  

Atenção Primária 

210. Reorganizar a rede de saúde pública do município, a partir da ampliação da 

Estratégia Saúde da Família, em substituição as atuais unidades mistas e tradicionais; 

211. Fortalecer e ampliar os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica 

(NASF-AB), com ênfase na realização de Práticas Integrativas e Complementares 

(PICS), tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos 

tradicionais voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão; 

212. Implementação de telemedicina: Consolidar e ampliar a cobertura de atenção 

primária, instrumentalizando os profissionais médicos das unidades, com a criação do 

atendimento remoto especializado para as principais especialidades médicas, através de 

matriciamento online/telemedicina;  

213. Apoiar a consolidação da Atenção Básica, ampliando as ofertas de saúde na rede 

de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações, visando 

reduzir as internações por condições sensíveis à Atenção Básica; 

214. Estender o horário de atendimento das unidades, das 07h00 as 19h00, de segunda 

a sábado, para fins de acolhimento, consultas e procedimentos; 

215. Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando 

uma postura de atenção e cuidado ao servidor, através de capacitações e política de 

saúde do trabalhador. 

Atenção Secundária 

216. Regular e ampliar o acesso da população aos exames e consultas especializadas; 

217. Estruturar a rede de referência e contra-referência para ampliar o acesso à rede 

hospitalar; 

218. Implementar projetos em parceria com as Secretarias de Esporte e Meio Ambiente, 

visando integrar a atividade física e melhorar a qualidade de vida e consequentemente 

a saúde;  

219. Criar o serviço de cirurgia urológica ambulatorial nos Centros de Especialidades 

Médicas de Guarulhos; 

220. Executar mutirões de exames e procedimentos, conforme listas de espera da 

regulação municipal, em parceria com o governo estadual e/ou contratação de serviços 

especializados; 
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221. Propiciar meios para redução do tempo de espera no agendamento ambulatorial, 

assim como monitoramento das filas de espera  

Atenção terciária 

222. Dialogar com os governos federal e estadual no sentido de criar o Centro de 

Referência em Saúde da Mulher, com o objetivo de prestar assistência médico-hospitalar 

na área ginecológica, tratamento do câncer ginecológico e mamário, sexualidade, 

violência sexual e uroginecologia; 

223. Concluir as etapas restantes de ativação do Hospital Municipal Pimentas-

Bonsucesso, ofertando a capacidade total de atendimento; 

224. Inserir ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de 

Atenção à Saúde do SUS, mediante articulação e construção conjunta de protocolos, 

linhas de cuidado e matriciamento da saúde, bem como na definição das estratégias e 

dispositivos de organização e fluxos da rede de atenção; 

225. Contemplar toda a população, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos 

em situação de maior risco e vulnerabilidade, na perspectiva de superar desigualdades 

sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção, incluindo intervenções 

intersetoriais; 

226. Retomar da Obra do Instituto da mulher em parceria com o Governo do Estado e 

governo Federal 

227. Instituir a UPA Dona Luiza em substituição ao UBS de mesmo nome; 

228. Instituir a UBS Cocaia/Sitio dos Morros; 

229. Agir na prevenção de epidemias através das ações em parceria com a Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica, a partir da constatação das necessidades levantadas e 

realização das ações preditivas e preventivas; 

Zoonoses 

230. a)Ampliar aos que desejarem a jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais; 

b) Reequipar a Divisão com veículos e materiais de trabalho bem como EPIs, c) Instituir 

o Prontuário Animal Eletrônico; d) Reestabelecer o CCZ como base única, concentrando 

os servidores para que a partir de então sejam estabelecidos a ordem de trabalho do dia 

e as equipes saiam para o trabalho;  

 

 

TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 

 

231. Investir  em VIAS ARTERIAIS, sinalizadas, pavimentadas, estruturadas que 

permitam o fluxo de veículos pesados facilitando o ACESSO a cidade em relação aos 
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limites com outros municípios, dando ênfase as Rodovias Fernão Dias, Presidente Dutra 

e Airton Senna.  

232. Articular junto ao Governo Federal para que, em relação as obras do RODOANEL 

NORTE Guarulhos tenha ACESSO, indireto através das Rodovias: Helio Smidt, Fernão 

Dias, Presidente Dutra e Airton Senna, abstendo-se de acessos por via arterial, coletoras 

ou locais, fato esse que traria transtornos caso haja interrupção viário do RODOANEL 

NORTE por casos furtuitos ou de força maior.  

233. Implementar transporte de passageiro alternativo, com mais capilaridade,  privada, 

dando ênfase ao modelos já existentes, ou seja, TÁXI, APLICATIVOS, ÔNIBUS, MICRO-

ÔNIBUS e demais meios que possibilitem um transporte, “rápido”, seguro e acessível as 

finanças do usuário, não onerando os profissionais prestadores de serviços ou com 

prerrogativas de concessão.  

234. Repensar sobre os veículos de TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (de grande 

porte) como BRT e ônibus que circulam no Centro da Cidade, pois primordial é que tais 

veículos circulem por vias arteriais que margeiam a cidade fazendo com que os demais 

veículos (de menor porte) transportem tais usuários ao Centro.  

235. Criar mais vagas para TRANSPORTE DE CARGA no município de Guarulhos, ou 

seja, vagas de (carga e descarga) que privilegie os profissionais de veículos (VUC – 

Veículo Urbano de Carga) inibindo os veículo de grande porte de acessarem o centro, 

dando-lhes condições de acesso aos grandes centros de distribuição.  

236. Criar o Sistema de Estacionamento Regulamentado (ZONA AZUL), deve privilegiar 

as vagas de deficiente, idoso, táxi, aplicativo e motociclistas, fracionando lugares aos 

VUC Veículos Urbanos de Cargas com isenção de pagamento apenas aos beneficiários 

da Lei já em vigor.  

237. Implementar de sistema de informação de enchentes a fim de informar aos 

munícipes e demais usuários das vias sobre rotas alternativas que possibilitem a fluidez 

e segurança, não esquecendo dos reparos e obras necessárias e definitiva para sanar 

os transtornos.  

238. Realizar interlocução com os demais governos municipais vizinhos criando 

passagens seguras e de fácil acesso quanto as entradas e saídas.  

239. Implantar de PÓRTICO (monitorado por vídeo) na Av. Guarulhos, Ponte Grande, 

em baixo da Rod Presidente Dutra (CAMINHÕES COLIDEM com a ponte) e demais 

entradas da cidade, para fins de monitoramento solução e melhoria de acesso;  

240. Realizar parceria com o Governo Federal e Estadual para : Conclusão do trevo de 

Bonsucesso e estudos técnicos de viabilidade do  projeto de metrô para Guarulhos e 
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interligação da CPTM com o terminal de Ônibus interligando com o sistema estadual de 

transporte.  

241. Reabrir o ACESSO AV. JAMIL ZARIF ao Aeroporto Internacional de Guarulhos em 

interlocução com o governo Federal; beneficiando os Bairros do São João, Seródio, 

Fortaleza, Lavras, Soberana,  

244. Implementar o retorno pela Dutra na altura de Cumbica (pela Av. Paquistão), por 

debaixo da Rodovia Presidente Dutra, para aliviar o trevo de Bonsucesso (sendo possível 

colocar essa medida no processo de renovação da concessão do trecho da Rodovia 

presidente Dutra); 

245. Vistoriar e Liberar junto a CCR/ NOVA DUTRA viaduto  para veículos leves e na 

altura do posto Sakamoto. 

246. Duplicar a Av. Monteiro Lobato na altura da Base aérea para implementar de 

ciclofaixa , inserindo de vez a bicicleta como um modal ativo no município; 

247. Propor uma regulamentação para os motoristas de aplicativo que não cause o 

embraço ou fim de suas atividades, tenso esse ator papel cada vez mais relevante no 

sistema de transporte do município, bem como a instituição do Bolsão com infraestrutura; 

248. Propor o fim do pagamento do subsidio para as empresas de ônibus , de forma 

gradativa ao longo dos 4 anos de gestão; 

249. Duplicar e iluminar a estrada Guarulhos Nazaré no trecho do Jardim Fortaleza; 

250. Criar PÁTIO, DEPÓSITO DE VEÍCULO REMOVIDOS. (Essencial para que as 

ordens de serviço relacionadas a mobilidade possam fluir. (ênfase para a Lei 9966/2011, 

Remoção de Veículo abandonado, e Lei 9.503/1997 remoção de veículo por infração de 

trânsito.  

251. Duplicar a avenida Av Natalia Zarif (marginal Baquirivu) o qual, nas condições 

adversas de tempo, causa ENCHENTES, impossibilitando a operação dos terminais de 

passageiros, e locomoção dos demais usuários das vias no entorno.  

252. Realizar a Revisão anual de linhas e itinerários  

253. Dar uma ênfase no PLANO DE MOLBILIDADE URBANA já existente o qual tem 

obras já em andamento, porém inacabadas como (Trevo de Bonsucesso), (acesso 

Jacupessego-Dutra-Papa João Paulo ) e (corredor Av Santos Dumont). readequação das 

estruturas das unidades de execução das coordenadorias municipais. 

254. Realizar a revisão anual de linhas e trajetos com base nas demandas da população. 
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HABITAÇÃO 

 

255. Criar Comitê Especial de Regularização Fundiária, com a participação da Secretaria 

da Justiça, Habitação, SDU, Meio Ambiente, MP, TJ e Cartórios para dar viabilidade de 

ao  REURB, que é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação de seus ocupantes 

256. Implementar programa Casa Verde e amarela do Governo Federal 

257. Adjudicar terrenos devedores de débitos municipais e plano de moradia através da 

cessão do terreno e construção por cooperativas habitacionais; 

258. Avançar no programa PLHIS (Plano Local de Habitação de Interesse Social) 

259. Remover famílias de áreas de risco e inseri-las em programa habitacional; 

260. Permanência do aluguel social em casos de necessidade. 

 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

261. Aumentar o volume de 1 para 3 metros cúbicos o volume de resíduos sólidos do 

PEV; 

262. Implementar Usina de Reciclagem na região do Cabuçu, gerando emprego e renda 

para cooperados que participarem do programa de reciclagem, além de ter baixo impacto 

ambiental; 

263. Implementar da coleta seletiva de lixo, instrumento importantíssimo na política de 

resíduos sólidos; 

264. Licitar o serviço de coleta de lixo, não é possível passar mais uma gestão 

dispensando licitação de coleta de lixo; 

265. Fiscalizar as empresas responsáveis pela logística reversa de produtos que tem o 

dever de recolher/coletar seus resíduos; 

266. Implementar o Cemitério Vertical Público e o crematório Publico; 

267. Prestar suporte psicoemocional aos servidores que atuam na ponta especialmente 

nos sepultamentos, além de EPIs adequados. 
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TRABALHO 

 

268. Ampliar  do CTMO (centro treinamento em mão de Obra) para 6 unidades 

(vinculadas as Sub-Prefeituras) e fortalecimento do ensino técnico através da parceria 

com a FATEC ETEC, SESI e recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador); 

269. Propor Pacote de desoneração para o setor produtivo (indústria, Comercio e 

Serviço) de Guarulhos com redução de ISSQN e IPTU que terá como compensação 

maior arrecadação com o repasse do ICMS e manutenção de empregos e toda cadeia 

produtiva e econômica, investimento em infraestrutura em parceria com o governo 

federal, e estimulo a contratação de pessoal de Guarulhos para a realização de obras 

publicas - Pacto pelo Emprego; 

270. Implementar Economia Solidária – Será reorganizada e ficara sob a 

responsabilidade da Secretaria do Trabalho e contara com espaço de exposição e 

vendas em TODOS os espaços públicos municipais além de presenca garantida em 

todos os eventos em que o poder publico estiver envolvido;  

271. Criar programa Trabalho Estrangeiro – Em parceria com a Cultura e Turismo, Será 

realizada a feira cultural valorizando a cultura dos povos que estão em Guarulhos.  

272. Implementar no Município o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo 

Orientado (PNMPO) O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO) foi criado pela Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, posteriormente 

reformulado pela Lei 13.636, de 20 de março de 2018, com objetivo de apoiar e financiar 

atividades produtivas de empreendedores, principalmente por meio da disponibilização 

de recursos para o microcrédito produtivo orientado; 

 

273. Promover e intensificar parcerias com o CIEE e demais organizações que atuam 

em prol do trabalho e do Trabalhador; 

 

274. Fortalecer o restaurar a parceria CIET – SINE, fundamental para recolocação 

profissional além de qualificação e requalificação; 

275. Ampliar a mobilização em torno do dia D, para empregos acessíveis. 

 

OBRAS 

 

276. Implementar no município o MARCO REGULATORIO DO SANEAMENTO BASICO  
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277. Reconhecer o Cabuçu o pulmão de Guarulhos - Não será permitida a instalação 

de novo aterro na região do Cabuçu; 

278. Implementar órgão de regulação e fiscalização do SAAE, no modelo da AGRU, para 

regular a relação entre  Guarulhos e SABESP; 

279. Realizar a licitação para serviço de iluminação publica que foi paralisada por 

suspeita de fraude; 

280. Instituir o programa de incentivo ao uso de energia solar , inclusive nos próprios 

municipais; 

281. Reestruturar SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL,   a partir dos 

Departamento de Planejamento e Projetos (SO06) e Departamento de Obras da 

Administração Direta e Manutenções (SO07) Departamento de Infraestrutura (SO02) que 

serão ressignificados para fazerem parte da implementação; 

282. Implementar a coordenadoria da CASA MILITAR MUNICIPAL de proteção e 

defesa civil; 

283. Instituir o Plano de contingencia para grandes desastres naturais ou 

aeroportuários. 

284. Instituir a Guarda Mirim e o Bombeiro Mirim no município; 
285. Fortalecer os laços com o Escotismo e Clubes de serviço  para estimular os jovens 
aos processos de organização, comprometimento e disciplina; 
286. Gerir o programa de atividade delegada e pro labore; 
289. Conduzir a implementação da Escola de formação de soldados em Guarulhos no 

atual Clube do Cecap em conjunto com a SSP Guarulhos, trabalhar a implementação do 

GGIM, congregando todas as forças policiais do município de Guarulhos. 

 

PROGUARU 
 

290. Inibir o assédio moral com novo modelo de gestão de RH; 
291. Reconhecer as periculosidades e insalubridades que hoje existem e não são pagas, 
e melhorar a  fiscalização do patrimônio e almoxarifado; 
292. Realizar novo PDV; 
293. Ampliar a usina de produção asfáltica na unidade Cabuçu; 
294. Diminuir os numero de cargos em comissão; 
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IPREF 

 

295. Reestudar o cálculo atuarial das aposentadorias visando o equilíbrio entre os 

recursos financeiros do plano (Patrimônio de Cobertura) e os compromissos (Reserva 

Matemática) 

296. Reestruturar a politica de investimentos do IPREF a fim de garantir a saúde 

financeira do sistema. 

 

 

 


