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Programa de Governo PT e PCdoB 

Santo André 2020 

Profa. Bete Siraque pré-candidata a Prefeita 
 INTRODUÇÃO 

O PT, junto com o PC do B e demais forças democráticas e sociais de Santo André, está iniciando 
a elaboração de seu Programa de Governo às eleições de 2020. Nele serão identificados os 
principais problemas e desafios, assim como os caminhos e instrumentos para a construção de 
uma Santo André próspera, solidária, inclusiva, sustentável, educadora, justa e democrática. 

Durante sua história, o PT e seus aliados construíram inúmeras políticas, programas e ações 
que são reconhecidos no Brasil e no mundo como o “modo petista de governar”. Nessa história, 
os governos do PT de Santo André se tornaram referência em diversas áreas. Também hoje 
nosso Programa de Governo e nossa gestão estarão adequados às necessidades atuais e, 
principalmente, apontarão para o futuro. 

Vivemos os efeitos perversos de uma pandemia, que agrava a crise política, econômica, social, 
cultural e ética do Brasil nascido do golpe contra a Presidenta Dilma Rousseff em 2016. Às 
dificuldades impostas pelo governo fascista de Jair Bolsonaro e do governo tucano de João Dória 
no estado de São Paulo, somam-se as perdas de direitos das cidadãs e cidadãos andreenses no 
governo do atual prefeito Paulo Serra.  

Frente ao contexto nacional e mundial, é preciso reinventar formas de fazer política e de estar 
na sociedade, de nos relacionar com o meio ambiente, de produzir e distribuir nossas riquezas, 
de cuidar da nossa Cidade e, essencialmente, das pessoas que aqui vivem. Isso nos impele à 
construção de uma gestão democrática, ética e eficiente, também calcada nos valores da paz, 
solidariedade e respeito mútuo, com o objetivo de alcançar o direito à cidade para todas e todos. 
Essa ideia mobilizadora compreende o ser humano como parte do meio ambiente e coloca a 
vida acima dos interesses do Capital.  

A candidatura da Professora Bete Siraque à prefeita trará um programa de transformação da 
sociedade. Um programa que atualize o modo petista de governar colocando o Bem Viver das 
Pessoas e seu Direito à Cidade como principal objetivo; que garanta, dentre outros, os direitos 
à educação, saúde, cultura e lazer, alimentação saudável, moradia, mobilidade, assistência 
social e segurança pública como formas de conquistar a igualdade; e que construa políticas 
públicas direcionadas a uma transformação civilizatória capaz de enfrentar os fenômenos da 
pós-pandemia e de harmonizar modos de produção e desenvolvimento econômico com a 
preservação da vida e do meio ambiente. 

 

 O CONTEXTO ATUAL 

Nos 13 anos seguidos do PT no governo federal estávamos construindo um Estado de Bem-Estar 
Social que reforçava a soberania nacional, a afirmação de um Estado atuante e regulador das 
relações Capital-Trabalho, e ampliava a democracia e os dos direitos da maioria do povo tendo o 
protagonismo da classe trabalhadora como componente essencial. As bases desse Estado 



 

2 
 

seguiam os preceitos dos novos direitos sociais e democráticos inscritos na Constituição de 1988, 
baseado num processo de desenvolvimento econômico permanente, com geração de emprego e 
renda, aumento da massa salarial, e o constante aumento do financiamento das políticas 
públicas. 

No período em que o PT esteve na presidência da República (2003-2016), ainda que não 
tenhamos conseguido implementar reformas estruturais importantes, o Estado brasileiro 
conseguiu construir políticas públicas nacionais em todas as áreas, voltadas ao atendimento das 
necessidades populares, à democratização do Estado, à afirmação de nossa soberania. Naquele 
período, tiramos o Brasil do mapa mundial da fome, construímos Universidades e Institutos 
Federais de Educação e com o REUNI ampliamos o acesso ao Ensino Superior, levamos Luz para 
Todos para 3 milhões de famílias, e o Minha Casa Minha Vida, dentre outros. A gestão federal do 
PT foi determinante na construção e fortalecimento das políticas municipais, ao criar programas, 
condicionalidades e contrapartidas sociais, bem como disponibilizar recursos e financiamentos 
que configuraram um quadro auspicioso de novos tempos para os governos locais.  

O contexto atual está marcado pelo golpe contra a presidenta Dilma em 2016 e a prisão, sem 
provas, do Presidente Lula em 2018. A partir do Golpe seguiu-se uma radical reação ultraliberal 
e uma sequência ininterrupta de ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, às 
conquistas democráticas, e a destruição das políticas públicas nacionais. Essa destruição, iniciada 
por Temer e intensificada e aprofundada por Bolsonaro, foi apoiada pelo conjunto de forças que 
representam interesses do capital internacional, em especial do capital financeiro, de grandes 
bancos, empresas e negócios mundiais e nacionais, e suas expressões nos governos e potências 
econômicas na disputa por mais lucros. No Brasil, muitos governos estaduais e municipais eleitos 
na esteira de tentativas de criminalizar o PT e das fake news bolsonaristas se alinharam a essas 
políticas antipovo, como os de Dória e Paulo Serra. 

O golpe de 2016 mostrou que a classe dominante brasileira, e as elites que a compõem- e seus 
braços nos partidos, em setores do judiciário e das forças armadas, na grande mídia – não aceitam 
as mais simples reformas que possam mexer no seu status quo. Com a hegemonia que 
mantiveram na disputa ideológica e de valores na sociedade, e o relativo recuo das forças 
populares nesse âmbito, fizeram crescer na sociedade o sentimento anti-política, do 
individualismo e da meritocracia, abrindo caminho para o crescimento de posições reacionárias 
em amplos segmentos da população e até mesmo do fascismo. 

Todas as políticas e medidas que se sucederam desde 2016 reforçam a dependência externa do 
país, a desigualdade social, e limitam a democracia. Aumentam o desemprego e o emprego 
precário, reduzem os salários; destroem o sistema público de aposentadorias; estimulam a 
violência, o ataque contra as liberdades civis e os direitos humanos, reforçam o racismo, a 
homofobia e o machismo; desmontam as políticas de proteção ambiental e estimulam a 
destruição do meio-ambiente; sucateiam o SUS, atacam a cultura e a ciência. Um verdadeiro 
desmonte do Estado brasileiro em tudo aquilo em que ele exerce papel provedor das 
necessidades populares, com o objetivo de fazê-lo servir apenas aos interesses econômicos e 
financeiros das elites. 

Do ponto de vista da estrutura do estado nacional e sua relação com estados e municípios, três 
grandes ofensivas resumem, por assim dizer, esses “novos-velhos” tempos: a Emenda 
Constitucional nº 95, que congelou investimentos públicos em todos os níveis por 20 anos; o 
desmonte de todo o sistema participativo da sociedade no governo, que se dava pelos Conselhos 
e Conferências; e a desfiguração do pacto federativo entre União, Estados e Municípios.  
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Na região do Grande ABC, a atuação dos governos locais, alinhada ao bolsonarismo e ao tucanato 
de Dória tem sido marcada pela tradicional política do compadrio e pela competitividade entre 
as cidades. O Consórcio Intermunicipal (1990) e a Agência de Desenvolvimento do Grande ABC 
(1998), idealizados e inaugurados pelo ex-prefeito do PT Celso Daniel têm sido esvaziados pelos 
prefeitos atuais, impossibilitando articulações e sinergias regionais para o enfrentamento de 
graves problemas conjuntos vividos pela população do Grande ABC. 

Assim, a deterioração das condições de vida se faz sentir cada vez mais. A pobreza e a miséria 
vêm se agravando a cada ano, é evidente o aumento da população em situação de rua, a falta de 
empregos, salário e renda; a degradação ambiental e a fome crescente nas periferias de nossa 
cidade e da região.  

 

 O Governo Dória 

Nosso estado de São Paulo é governado pelo PSDB há 26 anos e, aqui, por causa das políticas 
neoliberais adotadas, temos um governo estadual de caráter autoritário, privatista, que dilapida 
o patrimônio público, precariza o funcionalismo e deixa ao sabor do mercado e do lucro a oferta 
de empregos cada vez mais indignos, torna o Estado incapaz de oferecer políticas públicas para 
a maioria da população.  

O governo de João Dória se notabilizada pelas privatizações com a precarização dos serviços 
públicos e a repressão contra mobilizações populares que contradigam sua política, como aos 
servidores em luta contra a reforma da previdência estadual. Governo marcado por uma 
profunda insensibilidade social, como vimos em ações de reintegração de posse e na demissão 
massiva de trabalhadores de empresas terceirizadas em plena pandemia. Sua política para o povo 
negro e pobre das periferias é a violência policial e o genocídio; para as mulheres, o desmonte 
dos serviços de atendimento e a explosão do feminicídio e da violência doméstica, que também 
afeta enormemente as crianças. Tais políticas e atitudes estão alinhadas com o governo 
armamentista, misógino e violento de Bolsonaro, e são próprias do ideário e práticas fascistas de 
grupos bolsonaristas e agentes do ódio. 

No enfrentamento da pandemia, o governo estadual não tomou as necessárias medidas imediatas 
de prevenção, como a testagem em massa e a decretação imediata da quarentena, que só foi 
determinada quando o estado já contava milhares de casos e mortes. Além disso, o governo 
estadual não adotou nenhuma política social efetiva para o combate à pandemia. Recusou-se a 
instituir uma política estadual de renda mínima, um programa de crédito para defender os 
empregos, a reconversão industrial para produzir equipamentos para combater a pandemia e o 
reforço das políticas de saúde pública nas periferias. O governo, diante do colapso dos serviços 
do SUS, titubeou em requisitar os leitos de internação e de UTI privados, enquanto durasse a 
pandemia, e gerenciá-los junto com os leitos públicos, instituindo uma fila única de acesso aos 
leitos no Estado.  

Ou seja, Doria decretou a quarentena, mas não utilizou a capacidade do Estado de SP para 
proteger as vidas da população. E recentemente, curvou-se à pressão da elite econômica que 
representa ao flexibilizar a quarentena em pleno pico da pandemia. 
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 O Governo Paulo Serra  

O governo municipal de Santo André do tucano Paulo Serra que, lembremos, apoiou fortemente 
Bolsonaro e é submisso a Dória, combina o neoliberalismo com a mesmice administrativa, 
incapaz de responder aos problemas concretos dos moradores da cidade e sem nenhum projeto 
que aponte para o futuro. Paulo Serra, junto com seus colegas tucanos nas demais cidades, 
esvaziou e paralisou o Consórcio do Grande ABC, e acumula problemas de enchentes, mobilidade 
urbana, altos preços dos transportes públicos e, dentre outros, atraso tecnológico. Nunca mais se 
ouviu falar do Polo Tecnológico, com recursos aprovados para a cidade, ou da eterna promessa 
de Metrô (ou VLT) para Santo André. 

No seu primeiro ano de governo, Serra já disse a que veio fechando 7 unidades de Saúde, 
inclusive uma UPA; que só depois de muito tempo foram reabertas. Nenhuma sofreu reformas 
de verdade e o atendimento na atenção básica de saúde não melhorou; foi só uma forma de 
cortar investimentos sacrificando o povo. Nessa área, assim como seu tutor João Dória, o que 
prevalece é o marketing, pois Serra não cumpriu diversas propostas de sua campanha como o 
fortalecimento da saúde bucal, não implantou o serviço de odontologia hospitalar, não 
construiu o hospital da Vila Luzita, não criou programas e ações direcionados à população idosa, 
não implantou a Tele Saúde, não criou o prontuário único eletrônico, não implementou o 
sistema de monitoramento remoto de pacientes, não criou o sistema de informação que iria 
demonstrar o tempo estimado de atendimento nas UPAs, não implantou totens (cabines) para 
o auto agendamento de consultas e exames, e, entre outras promessas não realizadas, não 
modernizou a Secretaria de Saúde. 

Na política habitacional, Paulo Serra tem sido um fracasso. Não construiu nenhuma nova 
unidade de habitação e as que entregou já estavam praticamente prontas no governo petista.  
Paralisou as urbanizações de favelas contratadas e iniciadas no governo petista, interrompidas 
pelo fim do PAC e do Minha Casa Minha Vida pelo desgoverno Bolsonaro. Navegando nas fake 
news, Serra mostra como suas realizações que ou são do governo petista, ou são de movimentos 
pela moradia - caso dos conjuntos do MTST. 

Na Educação, o atual governante municipal desfigurou as políticas e serviços, abandonando a 
construção de Planos Políticos Pedagógicos pelas escolas, a formação continuada e qualificada de 
professores e a manutenção de prédios e equipamentos da educação. Impede a gestão 
democrática das escolas ao dificultar o funcionamento e participação de Conselhos Escolares, 
Grêmios Estudantis, Conselhos Mirins, e do Conselho Municipal de Educação. A Educação 
Inclusiva foi precarizada e esvaziada de concepções pedagógicas e a Educação de Jovens e Adultos 
teve diminuição das matrículas ano a ano. As políticas e ações integradas da educação com a 
assistência social, saúde, cultura também foram interrompidas e não se tem mais a necessária 
transparência orçamentária da Secretaria de Educação. 

Os equipamentos educacionais inaugurados pelo atual prefeito, Creche Cata Preta, Creche Jd. 
Rina, Creche Jd. Mirante, Creche Alzira Franco, Creche Jd. Santo André, e CESA Jd. Irene são fruto 
de projetos e obras iniciadas na última gestão petista com recursos próprios e do Programa Pró-
Infância da presidenta Dilma Rousseff. A Escola Parque Cata Preta, que o Prefeito divulga como 
um equipamento “novo”, nada mais é que uma renomeação de todos os equipamentos que já 
tínhamos implantado com serviços de qualidade nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer, 
como um grande espaço de entretenimento, convivência e sociabilização para toda a comunidade 
escolar e do bairro. 
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Outro equipamento educacional idealizado em nossa Gestão Petista, referência para muitas 
cidades, estados e para outros países, é a escola Parque do Conhecimento – SABINA e o Planetário. 
Trata-se de uma concepção de construção de conhecimento e popularização da ciência, e que 
permanece como uma grande marca de nossos governos.  Mais uma vez o prefeito Paulo Serra 
veio a público divulgar que reabriu a SABINA em sua gestão, mas ao assumir a prefeitura em 
janeiro de 2017, foi ele quem rompeu o convênio com a Universidade Federal do ABC, 
inviabilizando seu funcionamento. 

Um exemplo do caráter arcaico e sem compromisso público do governo Serra é a chamada 
“Escola de Ouro Andreense” que oferta cursos “profissionalizantes” extremamente precários 
vinculados ao Fundo Social de Solidariedade e sob a tutela da primeira-dama. Por outro lado, o 
atual prefeito esvaziou os Centros Públicos de Formação Profissional e desprestigia os cursos de 
Formação Inicial Continuada associados à EJA, além da recusar-se ao diálogo com estudantes e 
profissionais da educação, banindo por decreto o Sindicato dos Servidores Públicos do Fórum 
Municipal de Educação. Também desrespeitou a data-base e as negociações salariais com o 
funcionalismo. Seu último plano para dilapidar o patrimônio público andreense é privatizar o 
CRAISA com a cessão de uma enorme área pública para um empreendimento privado. 

O atual governo entregou criminosamente o Semasa para a Sabesp, quando a cidade perdeu 
uma empresa pública exemplar, responsável pelo serviço municipal de proteção e saneamento 
ambiental, fornecimento de água, limpeza urbana e recolhimento e tratamento de resíduos 
sólidos. E quem vai pagar a conta disso é a população. E enquanto as periferias estão esquecidas, 
sem manutenção de ruas e praças, Paulo Serra gasta milhares de reais em propaganda e 
marketing pessoal. 

Em Paranapiacaba, o governo Paulo Serra chegou a culpar os moradores pelo estado deplorável 
do patrimônio da vila. Mas os imóveis mais deteriorados são os de responsabilidade da 
Prefeitura, alguns dos quais ruíram, alguns foram destruídos em incêndios, outros permanecem 
interditados, como o Clube União Lyra Serrano.  Abandonou a conservação dos edifícios e só 
retomou o projeto de restauro com recursos do PAC Cidades Históricas, obtidos pelo governo 
do PT em nosso último ano de governo. O Festival de Inverno de 2019 foi realizado sem 
cuidados ambientais mínimos, como tratamento de efluentes e separação de resíduos sólidos. 
Serra desmontou o atendimento aos turistas e rompeu o diálogo com a população local, com 
uma reforma administrativa que distanciou os moradores da gestão da vila. 

Apesar de noticiado em rede nacional que a Prefeitura havia suspendido o aluguel e a água dos 
moradores de Paranapiacaba na pandemia, o atual prefeito não tomou nenhuma atitude. Alguns 
moradores receberam cobranças de até 10.000 reais da Sabesp. O atual prefeito também 
declarou não ver objeção à implantação de um Centro Logístico na região de Campo Grande, 
próxima à vila, que pode acarretar um enorme prejuízo ao meio-ambiente e a própria vida e 
economia de Paranapiacaba cuja vocação é o turismo sustentável. 

Outra área que sofre desmonte é a do transporte coletivo. Os pontos de ônibus abarrotados, 
mesmo com os altos custos das passagens, demonstram que não há fiscalização por parte da 
prefeitura. O passe livre e o bilhete único são conquistas implantadas nas gestões do PT. 
Entretanto, Paulo Serra impõe medidas burocráticas que impedem que a população tenha acesso 
a esse importante direito e conquista. Hoje, toda a política de transporte público visa atender os 
interesses dos barões das empresas, sem considerar os direitos dos usuários.  
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Na Cultura, sem verbas, sem investimento em pessoal e sem manutenção dos equipamentos 
existentes; além de alguns espetáculos comerciais no Teatro Municipal, quase nada a cidade 
recebeu de ações e programas culturais. O Carnaval, que gera trabalho e renda para milhares de 
pessoas todos os anos, foi abandonado e a produção cultural no município está relegada à própria 
sorte. 

A segurança pública é mais um dos grandes problemas de Santo André. O continuado clima de 
insegurança em nossa cidade é amplificado pela crise estadual nessa área. O histórico de 
abandono do enfrentamento à violência se reflete no aumento de índices como o número de 
assaltos e homicídios. No caso de homicídios, no ano de 2019 Santo André teve mais de 21 
pessoas mortas por homicídio a cada 100 mil habitantes (IPEA, 2020), uma das maiores 
ocorrências no estado. Essa enorme quantidade de mortes exigem a elaboração e proposição de 
ações que incidam sobre o problema da violência urbana na nossa cidade e na região. 

Na política de Assistência Social, o governo Paulo Serra, sempre arcaico e insuficiente, acredita 
que assistência é prestar favores, e não um direito do cidadão e da cidadã.  Descaracterizou e 
precarizou todo trabalho desenvolvido no atendimento às entidades parceiras que realizam 
trabalhos sérios, cortou verbas e rompeu convênios, ocasionando o fechamento e rompimento 
do trabalho desenvolvido por elas; além disso, abandonou o Centro Dia do Idoso, desperdiçando 
um espaço já estruturado e equipado para atendimento de idosos e idosas, para atender famílias 
carentes que não querem internar seus idosos, mas não tem como cuidar deles o dia todo, pois 
trabalham. Pouco ou nada fez para manter e utilizar um sistema municipal de assistência social e 
zelar pela proteção dos milhares de mais vulneráveis de nossa cidade. 

A incompetência e o descompromisso de Paulo Serra com a cidade se evidenciam também com a 
ausência de planejamento municipal, ausência de diálogo sistemático com a sociedade e baixa 
transparência nas ações e gastos públicos. A atual gestão é incapaz de promover a formação de 
quadros especializados adequados para elaborar, monitorar e avaliar propostas e a gestão das 
políticas públicas.  

Reafirmando seu caráter arcaico e antidemocrático, o governo atual age ainda para esvaziar os 
canais de participação popular e cidadã existentes como Conselhos e Conferências Municipais; 
suas decisões são monocráticas e ao arrepio da realidade da cidade. 

 

A crise da Pandemia do Coronavírus e seus impactos em Santo André 

Hoje não apenas nossa cidade, mas o Brasil e mundo passam pela mais grave crise 
epidemiológica desde a gripe espanhola de 1918, a Pandemia do Coronavírus. Com alto índice 
de mortalidade a exigir isolamento social, suspensão das atividades comerciais e industriais, 
com grave aumento do desemprego e recessão econômica, as históricas desigualdades sociais 
de nossa sociedade se aprofundam, em especial com a incompetência da gestão atual, 
ampliando a já alta concentração da renda, a pobreza e a fome. 

Santo André, penalizada com a recessão econômica ampliada com o golpe em 2016, indicada pela 
diminuição relativa de seu peso econômico no Estado com queda no repasse do ICMS, sofre, 
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somada à diminuição da arrecadação própria, com a quase extinção dos repasses federais, fruto 
da destruição das políticas nacionais e da desfiguração do Pacto federativo.  

A vigência da Emenda Constitucional 95 e outras políticas regressivas têm ampliado a 
privatização e terceirização indiscriminadas. A pandemia agrava ainda mais essa situação, dado 
o aprofundamento do quadro recessivo na economia e a pauperização da maioria da população. 

O enfrentamento da pandemia de coronavírus e a salvação de milhares de vidas sempre exigiu 
algumas condições básicas: que o governo federal capitaneasse a defesa da população articulando 
os governos estaduais e municipais e seus sistemas de saúde, assistência social e econômicos, 
dentre outros; que a contaminação da população fosse minimizada pelo isolamento social e a 
testagem, identificação e interrupção das cadeias de transmissão; que a população vulnerável 
economicamente fosse prontamente assistida para garantir sua sobrevivência; que a economia 
fosse preservada com a destinação de recursos para pequenos e microempresários, abertura 
especial de crédito, etc.  

Infelizmente, na contramão dos melhores exemplos mundiais, que têm preservado milhares de 
vidas, os empregos e a renda da população, assim como as empresas e as cadeias produtivas para 
uma retomada econômica mais à frente, no Brasil assistimos ao presidente da República negando 
a doença, estimulando a população para condutas inadequadas, produzindo e propagandeando 
remédios inócuos e contraindicados, e promovendo uma verdadeira guerra contra estados e 
municípios, aos quais pretende impingir toda a responsabilidade pela tragédia que vivemos. O 
governo Bolsonaro é obscurantista, negacionista e genocida, tendo afirmado seu menosprezo 
pelas vítimas e suas famílias em inúmeras ocasiões; represando os auxílios para a população 
propostos e aprovados pelo Congresso; e agora sabe-se, usando como moeda de troca política as 
verbas que deveriam ser usadas para o combate ao coronavírus.  

No estado de São Paulo, tanto o governador João Dória, quanto o prefeito da capital, Bruno Covas, 
ambos do PSDB, tomaram providencias tardiamente, pois a contaminação surgiu no final do ano 
passado e já iniciou este ano mostrando todo seu potencial destrutivo. A entrada do vírus no país 
pelos principais portos e aeroportos internacionais não foi monitorada antes e durante o 
Carnaval, por exemplo. Assim, o estado de São Paulo e a capital, maior megalópole da América 
Latina, ficaram expostos à pandemia que rapidamente se alastrou, transformando nosso estado 
em recordista de novos casos e, infelizmente, de óbitos. Tanto Dória quanto Covas insistem na 
política de isolamento social parcial, sem, no entanto, proporcionarem as mínimas condições 
econômicas para as populações mais vulneráveis, aos trabalhadores e trabalhadoras informais e 
àqueles que ainda mantêm seus empregos. No mês de julho o estado suspendeu o confinamento, 
pressionado pelas reivindicações econômicas e empresariais, ao preço de centenas de mortes ao 
dia! 

Na nossa cidade, o governo Serra tem cometido vários erros e omissões. O atual prefeito se 
recusou a dialogar com o conjunto de forças políticas e sociais locais para buscar parcerias e 
soluções para o conjunto da cidade, como a Câmara Municipal de Vereadores e partidos 
políticos; entidades sindicais, associações de classe, associações de bairros e movimentos 
sociais. Não foram tomadas iniciativas articuladas para conter a contaminação no conjunto da 
cidade, a, prefeitura não instituiu um comitê de crise e a Secretaria de Saúde não implementou 
as orientações da Organização Mundial de Saúde para testagem, monitoramento da 
transmissão e isolamento. Na pratica, o que vemos são decisões erráticas que mudam de um 
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dia para outro;  a interrupção da atenção básica de saúde, o abandono das áreas mais pobres e 
vulneráveis, a assistência social sendo feita por entidades civis e voluntariados sem orientação 
ou participação da prefeitura; nenhuma ação planejada para testagem e monitoramento 
permanente da transmissão do vírus; nenhuma ação voltada para a preservação de emprego e 
renda da população local. O atual prefeito dobrou-se à pressão de interesses privados e 
suspendeu a quarentena no pico da pandemia, quando tantas pessoas já se foram e o número 
de mortes aumenta a cada semana. 

A próxima Prefeita de Santo André, assim como as vereadoras e vereadores eleitos para o 
próximo mandato terão grandes desafios à frente. Porém, os governos do PT e seus aliados já 
demonstraram que sabem governar e melhoram a vida da população.  

 

 O PT em Santo André: transformação, inovação e compromisso com a cidade 

O Partido dos Trabalhadores – PT tem um exitoso histórico de participação nos destinos da 
cidade de Santo André e de nossa gente; em especial nas cinco gestões à frente da administração 
municipal que realizamos, trabalhando para o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida 
da população andreense. Nosso enraizamento popular está ancorado na defesa intransigente dos 
interesses e direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Foi nas lutas sociais, particularmente nas 
periferias da cidade, que construímos nossa identidade e vinculação com as pautas de direitos 
humanos, direitos para crianças e adolescentes, juventude, mulheres, combate ao racismo, 
pessoas com deficiência, idosos, e da população LGBTQI+.  

Mesmo diante do processo de desindustrialização que nossa cidade sofreu, nossos governos 
sempre promoveram a qualificação, atualização e modernização do parque produtivo como 
forma de enfrentar a concorrência interna e externa, deixando de lado a fácil moeda de troca da 
guerra fiscal, que deteriorou sobremaneira as cidades que a utilizaram.  

Houve um aumento significativo das responsabilidades dos municípios, a partir da Constituição 
de 1988, exigindo novas políticas também para as regiões metropolitanas brasileiras, 
principalmente nas áreas de emprego, habitação, saneamento, saúde, educação e segurança. A 
diminuição da renda média dos trabalhadores, consequência dentre outras coisas da crise 
econômica, do desemprego, da precarização do trabalho e aumento da informalidade, da perda 
de direitos e conquistas, dessa maneira, demanda mais e mais serviços públicos.  

As administrações do PT em Santo André foram responsáveis pelas mais significativas 
transformações em busca de uma nova dinâmica socioeconômica local e da região e entre 1989-
1992 medidas para reverter à desindustrialização foram iniciadas, principalmente no que se 
refere à melhoria da infraestrutura urbana, criação de fóruns e canais de diálogo com setores da 
cidade e discussão do futuro de Santo André, incluindo a inauguração, em 1990 pelo prefeito 
Celso Daniel, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Essas iniciativas foram totalmente 
interrompidas na gestão seguinte no momento de maior crise econômica do ABC.  

A partir de 1997, com Santo André vivendo índices de desemprego alarmantes, o governo petista 
com Celso Daniel liderou ações que se tornaram referência nacionais para a recuperação de 
economia locais; como a criação da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC (1998) e da 
Câmara Regional do ABC, que reuniu, pela primeira vez, prefeitos, sociedade civil e governo 
estadual para uma agenda positiva de compromissos de curto, médio e longos prazos para 
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políticas de infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, inclusão social e qualidade 
ambiental, dentre outras pautas. 

Santo André iniciou um processo de reversão econômica de áreas degradadas com a 
desindustrialização, integrando desenvolvimento urbano e econômico em projetos como o Eixo 
Tamanduateí, Cidade Pirelli e a Cidade Policêntrica com o fortalecimento do comércio e serviços 
nos bairros; focando no desenvolvimento dessas regiões. As respostas que demos foram diversas 
e tiveram um sentido progressivo, em especial na construção de uma nova forma de governar, 
participativa e transparente, elegendo e invertendo prioridades, tratando com seriedade os 
recursos públicos, construindo políticas integradas voltadas à Inclusão Social.  

Nossos governos, no período que vai até a eleição de Lula à presidência em 2002 transformaram 
a cidade, modernizando a gestão pública e criando novas instâncias, instrumentos e espaços de 
participação popular, além de instrumentos para a gestão estratégica do desenvolvimento de 
Santo André. Além dos vários programas implantados como Santo André - Cidade Futuro, Santo 
André Mais Igual e a adoção dos objetivos do Milênio/ONU, inovamos ao chamar a Cidade a 
pensar seu Futuro, a integrar a gestão dos serviços e romper com interesses meramente 
corporativos.  

Em 2002, com a eleição do presidente Lula, e devido ao caráter absolutamente democrático e 
republicano de seu governo, temos o fortalecimento do pacto federativo com forte incidência nos 
municípios com programas de Renda Mínima - Bolsa Família e na Saúde - SAMU, Centro de 
Especialidades Odontológicas. A aprovação da Lei Federal conhecida como o Estatuto das Cidades 
possibilitou que os Planos Diretores dos Municípios dispusessem de instrumentos para fazer 
cumprir a função social da cidade e da propriedade.  

O processo de construção elaboração, aprovação e implantação do Plano Diretor de Santo André, 
entre 2002-2004 é um ótimo exemplo de como um governo municipal, pode aplicar 
procedimentos que acumularam força nos setores populares, e permitiram assim, adotar 
reformas que tocaram em questões estruturais ao contrariar uma lógica excludente e de interesse 
dos poderosos, em nome dos interesses das maiorias. Com a reeleição de Lula em 2006, o Plano 
de Aceleração do Crescimento – PAC e o Minha Casa Minha Vida teve um impacto altamente 
positivo nos municípios, com recursos para as áreas carentes de saneamento básico e habitação 
de interesse social. 

É importante frisar que, em meio a tantos acontecimentos e inovações, o governo estadual 
continuou descomprometido com a nossa cidade e a região.  

Desenvolvemos nossos governos na perspectiva de uma cidade educadora e promotora da paz, 
acessível, saudável, agradável, desenvolvida e sustentável, solidária e inclusiva, participativa e 
segura. Foi a partir desses princípios e valores que construímos os nossos Governos ampliando 
serviços nas áreas sociais, dialogando com os setores produtivos da nossa cidade com objetivo 
de garantir a qualidade de vida dos nossos munícipes.  

As marcas das administrações do PT são muitas em diversas áreas da vida da cidade, todas com 
muita relevância. Elas mudaram para melhor a vida de nossa população, por meio de muitos 
projetos, programas e obras por nós idealizadas e implementadas. 
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 O PROGRAMA DE GOVERNO E AS ELEIÇÕES DE 2020 

Nossa pré-candidata à prefeita, Professora Bete Siraque, governará para toda a cidade. Seu 
programa de governo identificará, em amplo processo de escuta, as necessidades específicas dos 
vários setores sociais, das diversas identidades coletivas e dos diferentes territórios da cidade, 
propondo políticas, medidas e ações apropriadas para cada qual. 

A participação cidadã e o controle social são poderosos instrumentos para superar o 
clientelismo e assistencialismo que permeiam a cultura política brasileira, responsável pela 
reprodução dos privilégios de poucos, em detrimento dos interesses da maioria da população. 
É fundamental promover uma cultura democrática baseada em direitos e uma esfera pública 
democrática, associando direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs à ação qualificada 
dos setores do poder público no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. 

Uma esfera pública democrática permite explicitar e negociar conflitos, pois os interesses e 
necessidades de diferentes atores e segmentos sociais não são consensuais e harmônicos. A 
mediação de conflitos faz parte da convivência democrática, alimenta o debate de ideias, resulta 
na negociação de propostas e na busca de soluções. 

A concretização de um governo democrático, popular e eficiente significa atender 
prioritariamente às demandas da imensa maioria do povo – as pessoas que em última instância 
produzem as riquezas da sociedade como classe trabalhadora; na convivência mediada entre 
todos os segmentos sociais; promovendo um permanente desenvolvimento sustentável 
financeira e ambientalmente, inclusivo e humano.  

Todas as pessoas que vivem na cidade têm direito a ela: direito à moradia digna com 
saneamento básico – água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem das águas 
pluviais; direito à mobilidade, ao transporte público e ao trânsito seguro; direito a 
equipamentos públicos de cultura, lazer, educação, saúde, situados próximos da moradia; 
direito ao saneamento ambiental; direito à inclusão social e à participação política e cidadã; 
acesso a equipamentos públicos em qualquer lugar da cidade, sem discriminação ou 
constrangimento; direito à água limpa nos rios e córregos, a respirar sem poluição atmosférica, 
à convivência sem poluição sonora. Nestes termos, a garantia ao direito à cidade será um 
processo contínuo e progressivo, possibilitado pela liderança política de nossa pré-candidata e 
pela competência, eficiência e eficácia de nossa gestão democrática e popular.  

Sobre Segurança Pública, é sabido que a responsabilidade por ela é, predominantemente dos 
estados e que enfrentar a criminalidade comum e a organizada cabe às policiais civil e militar. 
Aos municípios cabe ação complementar, sobretudo na prevenção do crime e da violência. Mas 
a segurança municipal preventiva cidadã depende também de variáveis extrapoliciais, tais 
como o ambiente comunitário, os equipamentos coletivos de qualidade, a infraestrutura social 
e urbana, o meio ambiente e os serviços de utilidade pública. A violência é multicausal, por isso, 
requer cooperação das comunidades e dos diversos órgãos públicos prestadores de serviços 
essenciais à população para promover seu enfrentamento e prevenção. A iluminação pública 
nos bairros, fiscalização de posturas relativas ao ordenamento e uso e ocupação urbano e rural, 
o saneamento básico, a zeladoria da cidade são fatores que contribuem para a qualidade de vida 
e para prevenir a violência, portanto, dialogam com ação complementar da segurança pública. 

A experiência histórica da escravidão e a exploração das mulheres são partes inseparáveis do 
desenvolvimento capitalista no Brasil e têm deixado marcas profundas na sociedade brasileira. 
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Essas práticas deletérias demonstram que as contradições de classe e as assimetrias de raça e 
gênero estruturam as desigualdades no País, tendo por base profundas hierarquias e processos 
de exclusão. As diversas faces da heterogeneidade e da pluralidade, que compõem e 
caracterizam nossa sociedade abarcam as diferenças de gênero, raça e geracionais, de 
orientação sexual e de capacidades. O reconhecimento destas diferenças e dos violentos 
processos de discriminação, que dão suporte e aprofundam as desigualdades, justificam 
constar, nos programas e planos de governo políticas sociais reparadoras e ações afirmativas, 
como aquelas realizadas por governos petistas, especialmente pelos governos do Presidente 
Lula e da Presidenta Dilma, defendidas pelo partido tendo como amparo a Constituição Federal. 

A implantação das políticas públicas deve considerar as necessidades e a desigualdade 
territorial no município. Isso implica distribuição adequada de equipamentos e serviços 
públicos, favorecendo exatamente os lugares mais desiguais, social e economicamente, e 
provendo soluções para as necessidades e demandas de seus moradores e moradoras. A 
mudança climática já impõe um sentido de urgência para a inovação das políticas urbanas, em 
especial a de mobilidade, de urbanização dos assentamentos precários e da prevenção e 
mitigação de áreas de risco.  Além disso, as novas tecnologias digitais e de informação já estão 
alterando o modo como a cidade se reproduz, incidindo na produção, no comércio, nos serviços, 
nas relações de trabalho e, inclusive, na forma como as pessoas convivem. Por isso tudo, é 
fundamental a instituição do planejamento participativo e integrado das políticas públicas e 
acompanhamento de sua execução. Para tanto, é importante também investir na formação e na 
comunicação, visando ampliar o conhecimento da sociedade sobre elas. 

O surgimento da pandemia do novo coronavírus desnuda toda a desigualdade e iniquidade da vida 
urbana atual. Desde a insuficiência e má distribuição dos equipamentos de saúde, passando pela 
absurda concentração de renda até a precariedade das condições de vida nas favelas e cortiços onde 
até a necessidade de isolamento social para preservar vidas não é factível. O seu enfrentamento coloca 
novas questões, como, por exemplo, os termos em que se dará a retomada da economia e a superação 
do quadro recessivo. 

Este cenário exigirá liderança política no planejamento e na articulação regional, aplicação dos 
instrumentos de regulação que contribuam no enfrentamento dessas duas urgências, a climática e a 
pandemia, e ainda, criatividade para estabelecer novas estratégias de organização, participação 
popular e de financiamento, considerando o desmonte dos programas federais de financiamento de 
habitação, saneamento, mobilidade e a extinção dos mecanismos de articulação entre o governo 
federal e os estados e municípios. 

O governo da Professora Bete Siraque não fechará os olhos à tragédia que o ultraliberalismo aplicado 
pelos golpistas e por Bolsonaro estão fazendo com as cidades brasileiras. Denunciará e lutará contra 
todas as medidas que estão ferindo de morte a capacidade dos municípios em construir e 
implementar políticas públicas voltadas ao atendimento da maioria do povo, promovendo a 
permanente informação e mobilização da sociedade andreense para o enfrentamento dos limites 
e problemas e a busca de alternativas construídas conjuntamente com a sociedade civil e 
instituições de ensino e pesquisa.  

Nosso Programa de Governo será construído de forma democrática e participativa. Queremos 
compartilhar com a sociedade andreense a identificação de desafios e a busca de soluções. Para 
tanto, estamos estabelecendo canais de escuta e participação, para que possamos de modo 
conjunto transformar nossa cidade. 
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Também organizamos um conjunto de diretrizes a seguir, que oferecemos ao diálogo social.  

 

 DIRETRIZES 

Nossa proposta de governo para Santo André está comprometida com: 

 Priorizar as Pessoas e seu Bem Viver.  

 Instituir um governo Democrático, Participativo, Popular, Justo, Ético, Humanístico e 
Eficiente, e implementar planos de curto, médio e longo prazos, considerando as 
necessidades emergenciais, as garantias de direitos, e os sonhos, utopias e anseios da 
nossa população para nosso futuro e de nossas filhas e filhos. 

 Defender a Democracia, o Estado de Bem-Estar e Proteção Social, a Constituição 
Cidadã de 1988 e os Direitos Fundamentais lá inscritos, a Soberania Nacional, as 
Reformas necessárias ao nosso avanço civilizatório: reforma política, agrária, urbana, 
tributária; e a revogação da Emenda Constitucional 95 que congelou investimentos em 
serviços públicos até 2036. 

 Desenvolver Políticas Sociais como instrumentos de combate à miséria, à pobreza e 
à desigualdade, estabelecendo compromissos nas áreas da saúde, educação, cultura, 
esportes e lazer, habitação, assistência social, abastecimento e segurança alimentar, 
segurança pública e ações afirmativas. 

 Estabelecer políticas específicas para as Crianças e Adolescentes, entendo-as como 
sujeitos de direitos, orientadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
voltadas à erradicação do trabalho Infantil, o combate à violência contra crianças e 
adolescentes, em particular a violência sexual. 

 Assegurar os direitos específicos da Juventude (15 a 29 anos) nas políticas públicas, 
de acordo com as diretrizes apresentadas no Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13), 
que são: educação; profissionalização; direito ao trabalho e à renda; diversidade e 
igualdade; saúde; cultura; comunicação e liberdade de expressão; desporto e lazer; 
direito ao território e à mobilidade; sustentabilidade e meio ambiente; segurança 
pública e acesso à justiça. 

 Política para Mulheres. As diversas faces da heterogeneidade e da pluralidade, que 
compõem e caracterizam a sociedade brasileira, abarcam as diferenças de gênero, raça 
e geracionais, de orientação sexual e de capacidades. O reconhecimento destas 
diferenças e dos violentos processos de discriminação, que dão suporte e aprofundam 
as desigualdades, justificam constar, nos programas e planos de governo e nas 
propostas de mandato parlamentar, políticas sociais reparadoras e ações afirmativas. 
A igualdade entre as pessoas é um pressuposto básico dos direitos humanos 
fundamentais, a promoção do respeito aos direitos humanos, articulado com os 
direitos sociais, civis e políticos, direito à segurança, à privacidade, ao acesso à justiça, 
a não discriminação, ao tratamento justo e digno para todos os cidadãos e cidadãs, bem 
como a equidade de gênero e a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens 
em todas as dimensões da sociedade será meta estruturante do nosso governo. A 
implantação das políticas públicas deve considerar as necessidades e a desigualdade 
territorial no município. Isso implica distribuição adequada de equipamentos e 
serviços públicos, favorecendo exatamente os lugares mais desiguais, social e 
economicamente, e provendo soluções para as necessidades e demandas de seus 
moradores e moradoras. Por isso tudo, é fundamental a instituição do planejamento 
integrado das políticas públicas e acompanhamento de sua execução. Na ótica 
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transversal, o impacto de gênero servirá como eixo de avaliação necessário à 
formulação e à execução de toda e qualquer política pública, com participação direta 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres que será recriada no primeiro ano de 
governo e que desenvolverá ações que enfatizem o compromisso, as diretrizes e as 
propostas de políticas públicas para a afirmação da cidadania das mulheres 
indiscriminadamente, considerando toda a diversidade racial e étnica, etária, de 
orientação sexual, classe e deficiência e outras que engloba o universo feminino, em 
um modelo de gestão participativa e transversal de gênero.  Uma cidade segura e 
agradável para as mulheres é uma cidade segura e agradável para toda sua gente! 

 Propor ações específicas para a Pessoa Idosa, fortemente atingida pelas políticas 
neoliberais no Brasil, partindo do Estatuto do Idoso, promulgado durante o governo 
do Presidente Lula, tomando como referência o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) para idosos com mais de 65 anos; o Programa Saúde do Idoso, visando à 
promoção do envelhecimento ativo e saudável; a Carteira do Idoso; Cartão Nacional de 
Saúde; Farmácia Popular; Saúde da Família; SOS Emergências; Programas de 
Prevenção de doenças reumáticas, diabetes, entre outras. Além disso, é fundamental 
que as pessoas idosas possam frequentar os espaços públicos da cidade, desfrutar do 
lazer e ter acesso à produção cultural e práticas esportivas. Para tanto, as políticas 
públicas devem prever condições de segurança e mobilidade para que estas pessoas 
não sejam excluídas e alijadas da convivência social. 

 Implementar políticas para as Pessoas com Deficiência com iniciativas que garantam 
condições de acessibilidade e locomoção, que favoreçam a participação em atividades 
culturais, de lazer e de educação do corpo. Além disso, é necessário garantir a educação 
inclusiva, a geração de emprego e renda e prever o direito à cidade para todas as 
pessoas com deficiência. 

 Políticas para a Pessoa LGBTQI+. Realizar formação para o funcionalismo público 
sobre temáticas específicas da população LGBTQI+, como a questão da saúde integral e 
o combate ao bullying homofóbico nas escolas municipais. Realizar oficinas de formação 
para adolescentes e jovens sobre diversidade sexual e as manifestações da identidade de 
gênero e orientação sexual, de acordo com os parâmetros nacionais curriculares. Criar, 
junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), serviços de Cidadania 
LGBTQI+, para atendimento jurídico, social e psicológico para LGBTQI+s vítimas de 
violência. Incluir a população LGBTQI+ em programas de qualificação profissional e 
geração de emprego e renda.  

 Políticas para o Combate ao Racismo. Retomar as políticas de promoção da igualdade 
racial, como um dos eixos estruturantes do desenvolvimento de políticas transversais que 
dialoguem com todas as áreas do governo. Enfrentar a vulnerabilização e a violência 
contra a juventude negra, a partir da criação de programas específicos para reduzir os 
índices de mortalidade e encarceramento dessa parcela da população. Buscar igualdade de 
tratamento, salários e oportunidades no mundo do trabalho, por meio da implantação das 
políticas de cotas e programas de empreendedorismo. Tratar com especial atenção a 
prevenção e qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde acerca das 
especificidades da saúde da população negra e das doenças físicas e mentais decorrentes 
do racismo. Adotar ações para a defesa e prática da liberdade e diversidade religiosa, 
desenvolvendo campanhas institucionais contra o racismo religioso. Garantir a formação 
de educadores/as em torno das leis 10.639 e 11.645, 

 A Política de Direitos Humanos terá garantidos seus princípios e pressupostos em todas 
as ações governamentais, de forma transversal e articulada, por meio de uma gestão 
matricial, que estabeleça: a integração democrática entre Governo Municipal e Sociedade 
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Civil; o fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal das políticas 
públicas e de interação democrática, adotando os Direitos Humanos como princípios 
orientadores das políticas públicas; a integração e ampliação dos sistemas de informação 
em Direitos Humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua 
efetivação, com ampliação do debate sobre Direitos Humanos; garantia da igualdade na 
diversidade, através do  acesso a políticas públicas eficazes e do respeito aos direitos para 
os segmentos mais vulneráveis da sociedade, como as mulheres, as pessoas com 
deficiências, a população negra, a população em situação de rua, as pessoas vivendo com 
HIV/Aids, as minorias religiosas, as pessoas idosas, os (as) egressos (as) do sistema 
prisional, a população privada de liberdade, os (as) migrantes e refugiados (as), as pessoas 
LGBTs e os (as) desabrigados (as). 

 Políticas de Educação. Assegurar e ampliar o direito à educação com qualidade social 
no município de Santo André, considerando e respeitando as diferentes realidades e 
culturas locais e territoriais nas propostas e ações do governo. Realizar os investimentos 
constitucionais e necessários para uma educação pública gratuita, laica, inclusiva, 
democrática e emancipatória. Qualificar o atendimento nas creches, nas EMEIEFs e nos 
Centros Públicos de Formação Profissional por meio de políticas públicas participativas, 
formação continuada e valorização profissional docente e dos demais trabalhadores da 
educação. Garantir o acesso e a permanência dos alunos nas diferentes etapas e 
modalidades de ensino, levando em conta as diversas características e necessidades por 
elas apresentadas. Organizar na Educação de Jovens e Adultos (EJA), como prevê o Plano 
Municipal de Educação (PME - Lei 9.723, de 20 de julho de 2015), o cadastro ativo para 
busca por demanda de vagas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio. Fortalecer os Centros Públicos de Formação Profissional, ampliando a oferta de 
cursos profissionalizantes integrados à EJA e à elevação da escolaridade. Estimular 
parcerias com Universidades Públicas, notadamente com a Universidade Federal do ABC 
(UFABC), que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas integradas 
envolvendo a educação, a cultura, a saúde e a assistência social. Promover o engajamento 
das diversas comunidades escolares no reconhecimento e na defesa de seu direito à 
educação. Estimular o controle social das políticas públicas educacionais, por meio da 
democratização do Conselho Municipal de Educação, dos Fóruns Municipais de 
Educação, dos Conselhos Escolares e das organizações estudantis. 

 Política de Saúde. Defender o Sistema Único de Saúde - SUS, como uma política de 
Estado e patrimônio do povo brasileiro no pacto federativo e atuar de forma 
intransigente para a revogação da EC 95 e ampliação de seu financiamento. Incorporar 
a defesa do SUS nas diferentes políticas públicas do governo e criar canais de 
comunicação com as comunidades. Implementar as Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) preconizadas pelo SUS. Ampliar o acesso da população à 
assistência interdisciplinar na saúde em modalidades presenciais e virtuais 
(Telemedicina). Elaborar projetos integrados das políticas de governo e para captação 
de recursos financeiros em projetos de interesse das comunidades mais vulneráveis, 
considerando a pandemia e suas consequências. Garantir a atenção básica de 
manutenção, proteção, promoção e prevenção de saúde, de forma humanizada, 
resolutiva e de qualidade, com serviços ofertados nos territórios dos usuários.  
Articular e integrar em Rede a atenção básica, unidades de urgência e emergência e 
hospitalares e aumentar a oferta de leitos de UTI. Garantir a política de saúde mental 
e ampliar ações que superem a segregação social dos usuários/as, e promovam sua 
autonomia e cidadania. Fortalecer a formação permanente em saúde para 
trabalhadores/as e usuários/as. Integrar as ações da Vigilância à Saúde em todos os 
territórios da cidade. Na região do Grande ABC, construir um processo de 
regionalização solidária e cooperativa a partir das diretrizes do Pacto pela Saúde, com 
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gestão colegiada regional, através do Consórcio Intermunicipal. Fortalecer os 
Conselhos de Saúde. Garantir a realização das Conferências Regionais e Municipal de 
Saúde na cidade. Organizar Fóruns Populares nos territórios. Criar o programa de 
Educação Popular em Saúde para a promoção e proteção da saúde e prevenção de 
doenças, em consonância com as especificidades de gênero, geração e etnia a partir 
das demandas da população. Implementar um Plano de Proteção à Saúde Animal. 
Implantar Programa Municipal de saúde ambiental. Reestruturar a assistência 
farmacêutica. 

 Na Política de Cultura, democratizar o acesso a bens e serviços culturais na cidade, 
promovendo a cultura como direito de todos e todas e não como privilégio. Garantir a 
produção, formação, difusão, promoção, acesso, preservação, fomento e 
financiamento culturais de acordo com os princípios do Sistema Nacional de Cultura - 
previsto na PEC 416/2005. Fomentar a produção cultural local, principalmente junto 
às juventudes e periferias, estimulando a diversidade e pluralidade cultural. Valorizar 
os espaços de cultura e lazer da cidade com vistas a fomentar atividades turísticas em 
suas múltiplas formas (de negócios, gastronômicos, cultural entre outros). 

 Política de Esporte. Implementar atividades de esporte e lazer nos equipamentos e 
espaços públicos da cidade para viabilizar a convivência social e a qualidade de vida.  

 Qualificar a gestão pública do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, com a 
implantação do Núcleo de educação permanente para garantir aos profissionais 
condições técnico-operacionais e formação para atenção em unidades territoriais de 
proteção social; instituir banco de dados único para de Santo André, com interface com 
os sistemas Federais e Estaduais; planejar e executar propostas de ação integrada a 
partir de uma base de prioridades sociais; cumprir o número exigido pelo SUAS, de 
profissionais por Serviços e expandir os serviços da rede sócio assistencial nos 
territórios. 

 Instituir uma política de Segurança Cidadã definida como articulação permanente de 
ações preventivas policiais e ações sociais que permitam uma atuação sistêmica do 
município sobre as raízes socioculturais da violência, por meio de políticas integradas, 
multissetoriais e territorializadas. 

 Desenvolver a política de Gestão Ambiental instituindo a gestão popular e 
compartilhada das Unidades de Conservação Ambiental, e diversas medidas para 
ampliação da área permeável da cidade, minimizando as enchentes e melhorando a 
ambiência urbana, a universalização da coleta seletiva, a implementação de um amplo 
programa de reciclagem e compostagem e arborização de vias e espaços públicos. 
Tomar as medidas possíveis e necessárias para reverter a entrega do Semasa à Sabesp, 
retomando o serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para o controle do 
município e sua reinserção numa Política de Saneamento Ambiental Integrada. 

 Elaborar e implementar um plano de Gestão do Patrimônio de Paranapiacaba em 
conjunto com a população local que estabeleça mecanismos de preservação e 
conservação do patrimônio cultural e natural e fortaleça práticas e vivências locais 
com vistas a implantação de um polo de turismo sustentável que consolide a 
candidatura de Paranapiacaba a patrimônio mundial. Reestruturar a estrutura 
administrativa de governança de Paranapiacaba e região. 

 Política Urbana. Atualizar o Plano Diretor, aprofundando os instrumentos do 
Estatuto da Cidade, tendo como principais objetivos: estabelecer cidade mais 
democrática e menos desigual, com o uso ordenado do solo urbano e com menor 
segregação socioespacial, criando novas centralidades urbanas, mais áreas para 
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moradia popular melhor situadas, e para equipamentos públicos e sociais. Exercer 
papel político na luta pela retomada do financiamento público das esferas de governo 
para habitação popular, e reforçar mecanismos para aumento de receita própria para 
investimento nessa área. Para a Mobilidade Urbana, elaborar projetos de longo prazo 
para a reestruturação do Sistema Viário e do Sistema de Transportes, priorizando o 
transporte público acessível e de qualidade, com participação popular e o controle 
social sobre o mesmo. Investir em ciclovias e melhorias da mobilidade de pedestres, 
com acessibilidade universal. Valorizar os espaços públicos como lugar de convivência 
e sociabilização. 

 Implementar políticas, projetos e parcerias para um Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e Solidário. Apoiar e fomentar a inclusão produtiva e a economia 
solidária para gerar oportunidades que dinamizem a economia municipal e promovam 
desenvolvimento com inclusão social, qualidade de vida e sustentabilidade.  

 Implementar políticas, projetos e parcerias para o Desenvolvimento Econômico e 
Geração de Trabalho e Renda. Promover e incentivar arranjos produtivos locais 
como ferramenta para a inclusão social e a geração de emprego e renda; buscar o 
acesso ao crédito e a capacitação dos atores envolvidos no processo. Promover e 
fomentar as redes de cooperação solidária, constituídas por empreendimentos em 
cadeias produtivas e arranjos econômicos territoriais e setoriais de produção, 
comercialização e consumo solidários. Fortalecer as articulações para a 
comercialização da produção local do município, tendo em vista o abastecimento 
alimentar da população, as aquisições institucionais para a alimentação escolar, por 
meio de gestão direta do governo municipal, e para ampliação dos pontos de vendas 
de produtos de qualidade em mercados municipais e em bairros da periferia (sacolões, 
varejões e outros). Fomentar o comércio justo, sustentável e solidário, apoiar e 
fortalecer o associativismo e o cooperativismo e incentivar a implantação de indústrias 
com ênfase nas atividades econômicas locais, no crescimento inclusivo e ambientalmente 
justo. 

 Gestão Ética, Democrática e Eficiente: estabelecer uma gestão inovadora, capaz de 
prestar melhores serviços e promover políticas públicas eficazes e primar pela qualidade 
do gasto público. Desenvolver políticas de forma articulada e integrada, com gestão e 
coordenação intersetorial e matricial das ações, envolvendo mais de uma secretaria 
ou área, sob coordenação central de governo. Institucionalizar processos de 
planejamento, monitoramento e avaliação da gestão integrada, com a sistematização de 
processos, integração de sistemas de informação, organização e comunicação, e a 
consolidação de canais de participação com a sociedade. Garantir o livre acesso à 
informação, aperfeiçoando os Serviços de Informação ao Cidadão (lei de Acesso à 
Informação), além de ampliar e qualificar os conjuntos de dados disponibilizados pelos 
órgãos num Portal de Dados Abertos. Reverter o processo de desmonte do serviço público 
municipal, fortalecendo e valorizando o funcionalismo público e com qualificação e 
capacitação permanentemente. Interromper privatizações e terceirizações 
indiscriminadas, realizar novos concursos públicos, garantir negociação coletiva anual e 
construir mecanismos de negociação permanente com vistas a construir melhores 
condições de trabalho aos servidores/as municipais e das autarquias. Desencadear ações 
políticas pela revogação dos dispositivos da Lei Federal Complementar 173/2020, que 
congela salários dos servidores por 2 anos e proíbe novos concursos. 
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 Renovar a Participação Popular e o Controle Social, com o fortalecimento das 
práticas de gestão democrática e participativa nos diversos níveis decisórios, 
gerenciais e operacionais da cidade; e com a disseminação e legitimação de novos 
espaços e mecanismos de participação, representação e decisão, incluindo o 
envolvimento da sociedade por meio digital, ampliando os temas a serem debatidos 
pela população e incorporando, na sociedade, a dimensão de valores e práticas de 
cidadania. Retomar, reformular e fortalecer os Conselhos Municipais como espaços 
efetivamente deliberativos. Ampliar a representatividade popular e a relação dos 
Conselhos com suas bases sociais, aprimorar as conferências e audiências de políticas 
públicas. Retomar e ampliar o Orçamento Participativo, resgatar seu significado 
histórico na inversão de prioridades dos investimentos públicos; aprimorar seus 
processos decisórios articulando-os com ações de planejamento participativo 
matricial por regiões, aproximando-o dos diferentes territórios e segmentos da cidade. 
Estimular a formação de Conselhos Populares. Outros mecanismos, como plebiscitos, 
audiências públicas, referendos, serão também utilizados e estimulados. 

 Defender e garantir a laicidade do Estado, garantindo atendimento público sem 
privilégios e com respeito às convicções e seguidores (as) de qualquer religião, bem como 
das pessoas ateias e agnósticas.  

 Implementar o conceito de Cidade Digital, utilizando a tecnologia a serviço da eficiência 
e da democratização do governo. Garantir à população e aos agentes públicos condições 
de acesso aos recursos tecnológicos e capacitação para seu uso. Promover a inclusão 
digital, conectividade de qualidade a todas as localidades e disponibilização de Wi-Fi 
público, telecentros e laboratórios de inovação tecnológica para a população. 

 Promover a construção de sociedade sustentável, com o setor público e a sociedade civil 
enfrentando juntos o desafio da crise climática e as ameaças ao bem-viver, e conjugando 
desenvolvimento com maior qualidade de vida e manutenção dos recursos naturais. 
Garantir práticas e inovações verdes como motores de crescimento inclusivo e do 
desenvolvimento local e regional. 

 Liderar processos de diálogo e articulação para defender os interesses e demandas de 
nossa cidade, tanto no âmbito regional, estadual e nacional como internacional. 
propondo e buscando alternativas para o financiamento das políticas públicas e oferta 
de serviços de qualidade com agentes econômicos, sociais e políticos. Atualizar e 
fortalecer o papel do Consórcio Intermunicipal e da Agência de Desenvolvimento 
do Grande ABC capitaneando um planejamento territorial conjunto voltado para o 
desenvolvimento regional e a solução de problemas ambientais, enchentes, 
mobilidade urbana, abastecimento alimentar, tratamento de resíduos sólidos, dentre 
outros; e exigir providências dos governos estadual e federal. 

 

 

 

Santo André, 01 de agosto de 2020. 


