
 

 

 

PROPOSTAS DE GOVERNO 

( 2021/2024 )     Partido DC – Democracia  Cristã 

 

 

 

 

”Temos a experiência do dia a dia, e conhecimento de causa dos problemas relacionados nos 

diversos tópicos que apresentaremos nesta breve proposta de governo para a cidade de 

Osasco. 

 

 

O firme propósito de mudança, de melhoria do serviço publica e bem estar da população 

serão as diretrizes de nosso trabalho. 

 

 

“A gestão pública com responsabilidade e sensibilidade quanto aos anseios populares.” 

 

 

 

Carlos Jose Gaspar 

( Dr. Gaspar ) 

 

 

 

 

 



SAÚDE 

- Criação do cartão saúde de Osasco. 

- Otimização da saúde básica, com as especialidades 

necessárias ao bom atendimento. 

-Estimular o atendimento de especialidade, com a criação 

de adicional de especialidades a estes profissionais. 

-Convenios com empresas da área de saúde, para exames, 

agilizando desta forma a fila de espera. 

- Sistema de delivery de medicamentos de uso continuo 

em casa. 

-Mutiroes da saúde, para normalizar as filas de espera 

pós pandemia. 

-Criar bancos de medicamentos, onde podemos 

centralizar e evitar desperdícios de remédios com data 

de validade ainda vigente. 

-Otimização do Hospital Municipal. 

-Direito a utilizar os serviços de qualquer UBS, 

independente de seu local de moradia. 

-Ampliação dos serviços da estratégia da família. 

-Criação de um aplicativo, onde o paciente é informado 

da agenda de qualquer UBS. 

-Ampliação do serviço de Samu-motolancia. 

-Manutenção de equipamentos e próprios municipais 

realizado no próprio local, dando agilidade em seu 

funcionamento. 



EDUCAÇÃO 

-Combater o analfabetismo na cidade. 

-Estimular o acesso a internet, fornecendo 

equipamentos necessários. 

-Valorizar os profissionais da educação, com 

incentivos e planos em suas carreiras. 

-Escola com atendimento especial, para crianças 

com deficiências. 

-Decisões tomadas conjuntamente com os 

proffionais da área da educação, sempre 

procurando o melhor para todos. 

-Uniformes escolares dignos, contratando micro 

empresas de nossa cidade. 

-Manutenção escolar in loco, com agilidade de 

retorno do material danificado. 

-Estimular a criação de escolas de nível superior 

em todas as áreas em nossa cidade. 

-Suprir a demanda em nossas Emeis e Emefs, com 

criação de novas vagas. 

-Otimização das escolas básicas, com horários 

flexíveis para os professores onde possa conciliar 

horários de trabalho. 

-Aperfeiçoamento e reciclagem dos professores 

municipais. 



MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES 

-Novos acessos da Zona Sul a Zona Norte, e vice e 

versa. 

-Facilidade de acesso nos transportes urbanos, 

com a viabilidade de um cartão de integração em 

os coletivos. 

-Criação do sistema de desembarque no ponto 

desejado após as 23horas. 

-Retirada total do radares flutuantes e a criação 

de lombadas eletrônicas. Teremos um transito 

educativo e não punitivo. 

-Guias rebaixadas, visando a qualidade de vida de 

pessoas com deficiências. 

-Linhas de ônibus ligando Zona Sul e Zona Norte, 

tendo como via a Av. Sport Club Corinthias e Av. 

Visconde de Nova Granada. 

-Ampliação das ciclovias , com bicicletários, 

ligando os principais terminais e ponto de acesso. 

-Revisão e redução dos parquímetros espalhados 

pela cidade. 

-Gratuidade do transporte publico acima de 60 

anos, deficientes físicos e estudantes. 

-Implantação da CET -  Cia de Engenharia de 

Trânsito. 



 

GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 

 

 

-Ampliação da ouvidoria 

 

-Redução da burocracia 

 

-Combate a corrupção 

 

-Auditoria dos contratos realizados e em 

andamento. 

 

-Gestores qualificados tecnicamente para cargos 

de relevância. 

 

-Criação do cidadão oculto, que irá visitar os 

órgãos públicos e avaliar seus serviços. 

 

-Contratação de empresas do município, 

valorizando a mão de obra local. 

 



 

 

 

 

HABITAÇÃO 

 

 

-Regulação das áreas livres, com a construção de  

condomínios de prédios populares. 

 

-Congelamento de IPTU durante a pandemia. 

 

-Revitalização dos nome e números de ruas para 

melhorar a identificação do domicilio. 

 

-Saneamento básico como medida emergencial. 

 

-Proibição de novas invasões a partir de 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

 

 

- Arborizar, com a plantação de ipês pela cidade. 

 

-Fomentar a coleta seletiva com apoio as 

associações de recicláveis pelo poder público. 

 

-Aumento de arvores frutíferas pela cidade, para 

sustento dos animais urbanos. 

 

-Revisão preventiva da saúde das arvores, para 

evitar acidentes. 

 

 

 

 



ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

 

 

- Dar apoio médico e de sobrevivência aos 

moradores de rua, com albergues adaptados ao seu 

pet. 

 

-Auxiliar e promover a inclusão de deficientes 

físicos no mercado de trabalho. 

 

-Respeito a diversidade de gênero, com 

oportunidades para todos. 

 

-Adaptação de parques e praças para a terceira 

idade e deficientes físicos. 

 

-Compromisso  ao ECA –Estatuto da Criança e 

Adolescente, com acompanhamento, para seu 

cumprimento integral. 

 

 

 

 



 

SEGURANÇA 

 

- Instalação de postos avançados, em pontos 

estratégicos, da guarda municipal. 

 

-Aumentar o efetivo policial no município e 

intensificar a ronda noturna. 

 

-Monitorar com câmeras a entrada e saída da 

cidade, podendo ser identificados seus 

visitantes. 

 

-Intensificar a operação de batida policial, 

inibindo assim a ação de marginais. 

 

-Continuidade do programa PROERD, de 

prevenção as drogas junto as crianças. 

 

 

 



CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

- Reforma e adequação de todas as praças, com 

opções de lazer. 

 

-Fomentar a pratica de esportes na cidade, 

através de corpo técnico. 

 

-Cursos de iniciação artística, com talentos 

descobertos nas escolas e incentivados em 

espaços apropriados tecnicamente. 

 

-Eventos culturais nas praças da cidade, dando 

oportunidade aos artistas locais de mostrar o seu 

talento. 

-Criar bolsões para eventos de maior porte, com 

segurança e assistência. 

 

-Calendário anual, das atividades culturais e 

esportivas. 

 

-Manutenção e administração dos parques 

esportivos, incentivando o esporte, e criando 

eventos para incentivar a prática. 


