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40 NOVAS IDEIAS PARA SÃO BERNARDO  

PÓS-CRISE COM DR. LEANDRO PREFEITO 

 

“Nos últimos anos, o município de São Bernardo do Campo foi 
marcado por vários escândalos de corrupção, venda de licenças 
ambientais, venda de atendimento nas UBS, funcionários fantasmas, 
a máfia da merenda, corrupção na Secretaria de Serviços Urbanos, 
uso político da Fundação ABC. Todas essas denúncias foram 
amplamente divulgadas pela Polícia Federal e diversos meios de 
comunicação. São atos inadmissíveis e que maculam a imagem da 
nossa cidade. Portanto, o comportamento dos representantes dos 
Poderes Legislativo e Executivo deve ser exemplar, com respeito ao 
bem público e cordialidade com a população. O exemplo precisa ser 
dado pelo político, pelo homem público” (Dr. Leandro Altrão, médico 
da família).  

 

NOVAS IDEIAS. É do que o PSB 40 de São Bernardo do Campo quer falar 

nesta eleição. UM NOVO CANDIDATO. Solidez, transparência, e um governo próximo 

das pessoas. Uma gestão de verdade. Encabeçando este projeto está Leandro Altrão 

Martines, mais conhecido como o médico da família, vindo do interior do estado, 

conheceu as mais diferentes caras da cidade trabalhando em todas as UPAs do 

município, se apaixonou por este lugar e aqui constituiu família, e teve seus filhos.  

UMA NOVA FORÇA POLÍTICA. É o que a comunidade são-bernardense mais precisa 

hoje para superar os desafios de um Brasil que precisa se reconstruir. 

São essas as intenções do Diretório do PSB em São Bernardo. É preciso 

colocar ordem na casa, nossa cidade deve deixar de ser notícia por corrupção e 

passar a ser notícia pelas novas ideias na administração pública, pelo melhoramento 

dos índices de satisfação, pela atenção a quem realmente precisa. E, no entanto, este 

Plano de Governo não é um plano fechado, são as diretrizes que vamos propor à 

sociedade e que serão discutidas e aperfeiçoadas com a participação bem-vinda de 

cada cidadão são-bernardense. 
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Introdução 

Abaixo, apresentamos o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

de São Bernardo do Campo. Embora o indicador tenha evoluído gradualmente desde 

1991, ainda há muito o que fazer, nosso município está atrás das cidades vizinhas 

Santo André e São Caetano do Sul. 

 

 

A leitura isolada do IDHM de Renda, Longevidade e Educação dá uma 

dimensão do quanto poderíamos avançar nesse índice, ainda mais se comparado à 

outras cidades do país como Santos, Águas de São Pedro, e a própria São Caetano, 

que ocupam os 3 primeiros lugares relativos ao Estado de São Paulo, nesse indicador. 

Além desse parâmetro, o município que deseja ser um bom lugar para seus 

habitantes, não pode deixar de encarar os seus desafios sem considerar as 17 ODS 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização da Nações 

Unidades). As ODS serão sempre o fio condutor de todas as políticas propostas para 

São Bernardo, bem como a “Agenda 2030”, para o Desenvolvimento Sustentável. 
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Estes dezessete objetivos gerais propiciam o equilíbrio entre os três pilares da 

sustentabilidade e seu desenvolvimento, nas dimensões: econômica, social e 

ambiental. É assim que importantes temas como economia circular e economia local 

devem estar presentes buscando alcançar um desenvolvimento sustentável dentro 

deste projeto. Dessa forma, é possível implementar políticas públicas que visem o 

alcance de direitos humanos para todos, de forma igualitária, sem discriminação de 

gênero, cor, ou qualquer outra forma discriminatória que seja, levando a todos a 

possibilidade de atingir o máximo de suas potencialidades em dignidade e igualdade 

de condições, sem para isso abrir mão dos cuidados ambientais. 

O Plano de Governo que apresentamos fundamenta-se, também, em uma 

rigorosa responsabilidade na gestão de recursos públicos e, por isso, pressupõe uma 

análise profunda dos contratos a investimentos públicos na atualidade, buscando 

encontrar verbas para os programas e propostas que se relacionam a seguir. 
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Novas Ideias para Saúde 

 

Não há nada mais importante para os cidadãos de uma cidade que a sua saúde 

e a forma como a mesma é tratada. A percepção do atendimento, pela humanização 

e pela qualidade técnica, são dois dos aspectos mais relevantes considerados pelos 

munícipes. Para que isso esteja presente, são necessários: condições adequadas de 

trabalho, disponibilidade de material, instalações bem conservadas e principalmente 

um funcionalismo disposto a acolher bem o cidadão. 

Nada disso é possível sem que os atores que prestam esse importante serviço 

à população estejam satisfeitos com suas condições de trabalho, o que se alcança 

pela sua valorização profissional e pessoal. Além disso o sistema deve comportar o 

volume de atendimentos necessário a manter a saúde de todos com bom 

atendimento, evitando longas filas para atendimento, falta de medicamentos, 

dificuldade para acesso a consultas, exames e tratamentos. 

Outra grande preocupação é com a forma como os recursos são tratados na 

Saúde, bem como a atuação da Fundação do ABC em relação aos serviços por ela 

prestados. É necessário que se faça um pente fino nas contas da saúde, bem como 

de todo o fluxo de contas, e logística da compra à entrega de insumos e 

medicamentos, buscando utilizar da melhor maneira possível esses recursos, 

evitando desperdícios e desvios. 

Os índices de saúde do município, segundo o IBGE1: 

 
1 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-bernardo-do-campo/panorama 
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Podemos verificar por esses índices de São Bernardo do Campo que a situação 

atual permite grandes avanços, mesmo dentro das realidades regionais, estaduais e 

nacionais, é inconcebível que um município desse porte se posicione de maneira 

mediana nesses rankings. 

1. Implementar o Programa “Consulta em Casa”, inaugurando em SBC as 

facilidades da Telemedicina, que permitem o atendimento e análise de 

resultado de exames via internet para pacientes que tiverem acesso fácil a um 

computador e consigam se cadastrar e acessar o site do programa, diminuindo 

o tamanho de filas para consultas simples com os profissionais da saúde. 

2. Criar o aplicativo “Prontuário Digital SBC”, disponibilizando o histórico 

completo de atendimento para os pacientes e as datas para acompanhamento 

de exames e consultas via celular. 

3. Implementar o Programa “Medicina Porta-a-Porta”, com duas funções: a 

primeira é digitalizar o almoxarifado de medicamentos, permitindo com isso a 
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agilidade para a segunda função, que é a de construir um programa 

descentralizado de entrega de medicamentos, com entregas porta-a-porta nos 

casos de idosos e pessoas com mobilidade reduzida. 

4.1 Criar junto às UBS, Hospitas e UPAs um protocolo municipal para reabilitação 

de pacientes com sequelas de AVC e outras doenças, com serviço de 

locomoção e assistência remota. 

4.2 Reformar e capacitar parte da estrutura de saúde atualmente ativa, 

principalmente, as UBS e UPA, mas também os hospitais atualmente 

desativados. 

4.3 Construir mais uma UBS na Região do Alvarenga, na Região da Vl. São Pedro, 

e na Vila Santa Terezinha (que se encontra atualmente em uma estrutura 

provisória). 

5.1 Adequar às recomendações da Organização Mundial da Saúde e da 

Organização Internacional do Trabalho a jornada de trabalho dos profissionais 

da saúde e assegurar a valorização do plano de carreira. 

5.2 Reabertura de concursos para a Prefeitura e Fundação do ABC, mediante a 

demanda, e adoção de postura transparente e correta em relação à Fundação, 

dado o histórico de abusos que se tem evidenciado no relacionamento entre 

governos e Organizações Sociais. 

6.1 Garantir o planejamento de carreira, e assegurar que o Agente Comunitário de 

Saúde seja valorizado e cumpra suas funções específicas, sem se tornar um 

faz-tudo dentro da unidade de saúde, ajudando em todas as áreas e perdendo 

suas funções originais.  

7.1 Investir nas policlínicas para garantir o acesso da população a exames rápidos 

e, além disso, buscar parcerias com centros particulares de exames, sempre 

visando diminuir a fila de espera para estes procedimentos. 

8.1 Criar o programa “UAM - UBS Amiga da Mulher”, expandindo o atendimento 

ginecológico a todas as UBS da cidade, valorizando a atenção à saúde da 

mulher, da gestante e da criança como uma das bandeiras do nosso mandato. 
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8.2 Priorizar o atendimento relativo à saúde da criança, com o objetivo de promover 

a qualidade de vida e o desenvolvimento infantil desde a creche até a escola 

de Ensino Fundamental, incentivando projetos de conscientização sobre a 

infância e os cuidados relacionados à alimentação, atividades físicas e saúde. 

8.3 Ampliar o diálogo entre a gestão e o Fórum Popular de Saúde Mental do 

Grande ABC para adequação do atendimento do CAPS, proteção e defesa do 

SUS, afirmando a luta antimanicomial na cidade. 

8.4 Criação, em uma das policlínicas da cidade, de um protocolo de atendimento 

especializado na comunidade LGBT, para um acolhimento direcionado, ágil e 

humanizado para essa população que é vítima constante de discriminação e 

violência. 

 

Novas Ideias para Assistência Social 

 

A assistência social é uma política pública exigida pela Constituição de 88 e 

que garante aos cidadãos o direito de receber do Estado uma condição digna de se 

viver. Então, sabemos que não é uma opção do prefeito ou prefeita dispor de um plano 

para as políticas de assistência social, é uma obrigação. Assim, o primeiro passo para 

se construir em São Bernardo uma rede de assistência social efetiva é garantir que a 

força de trabalho das diversas equipes envolvidas (CRAS, CREAS etc.) seja suficiente 

para cobrir a demanda por esses serviços. Esse aspecto crucial, e tão negligenciado, 

é o ponto de partida para as propostas do PSB. 

9.1 Criar a Secretaria de Atenção à Pessoas com Deficiência (existe apenas em 

parte hoje, conjunta a “Assuntos Jurídicos”, relacionados à defesa do 

consumidor, e “Cidadania”, relacionada a Direitos Humanos), independente e 

com o objetivo de dar direção, estrutura e permanência aos projetos de inclusão 

do município. 
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10.1 Criar o programa Jovem Cuidador, que trará cursos para formação e 

capacitação de jovens que queiram ter um emprego como cuidadores, 

valorizando à atenção aos idosos de nosso município e gerando renda e 

trabalho digno para esses jovens. 

11.1 Fortalecer e dar retaguarda, em materiais e pessoal, para a atuação legal do 

Conselho Tutelar. 

11.2 Estimular o papel social de irradiação do conhecimento da Universidade, e 

modificar os estatutos de todos os Conselhos municipais para garantir uma 

cadeira universitária em cada um deles, fazendo valer os benefícios de sermos 

uma cidade que possui instituições renomadas de ensino superior. 

12.1 Instituir o Plano São Bernardo de Segurança Alimentar, construindo um 

projeto, com participação ativa das entidades assistenciais da sociedade civil, 

que tenha objetivos, prazos e método para a distribuição eficiente e fiscalizada 

de cestas básicas. 

12.2 Dar transparência e humanização às ações da Prefeitura em relação aos 

moradores de rua de São Bernardo, especialmente em épocas de chuva e frio, 

fazendo um levantamento e cadastro das pessoas em situação de rua, além do 

estudo de programas e projetos de acolhimento como os “Consultórios de Rua”, 

estratégia da Política Nacional de Atenção Básica que visa ampliar o acesso 

da população em situação de rua aos serviços de saúde. 

12.3 Criação de uma rede de monitoração de áreas de risco, com a implementação 

de um sistema de informação para os munícipes, evitando que vidas sejam 

perdidas diante de riscos naturais. 

13 Criar Um Programa De Renda Mínima: 

Os cortes promovidos nos programas sociais em todo o Brasil, especialmente 

no “Bolsa Família” afetam diretamente os municípios mais pobres, como o caso 

de nossa cidade, tirando comida da mesa daqueles que necessitam. Entre 

2018 e 2019, o número de famílias beneficiadas pelo “Bolsa Família” caiu 21%, 

expondo um grande número de pessoas à vulnerabilidade socioeconômica e 

dificuldade de sobrevivência. Com a implantação de auxílios emergenciais, o 
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mundo e o Brasil entenderam a importância dos programas de transferência de 

renda para a movimentação da economia e para a garantia de direitos, como a 

alimentação. Pensando nisso, estruturamos um projeto inspirado em 

experiências exitosas, de transferência de renda diretamente para o cidadão 

que enfrenta dificuldades financeiras, garantindo que estes recursos sejam 

utilizados no próprio comércio local, fazendo a roda da economia girar. O 

município de Itabira (MG) desde o começo do ano substituiu a entrega de 

cestas básicas por um cartão magnético que pode ser utilizado no comércio 

local para compra de alimentos, produtos de limpeza e medicamentos, 

destacando-se pelo pioneirismo na área e por reconhecer que a pessoa em 

situação de pobreza é a única a conhecer suas reais necessidades e possui 

plenas condições de realizar escolhas. 

Em contrapartida, as famílias atendidas pelo programa terão de manter os 

filhos frequentando a escola, obtendo boas notas e o atendimento de saúde em 

dia, além de ter o compromisso de que os desempregados da família 

frequentem os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Município, para 

qualificar mão de obra e garantir que estas pessoas consigam um bom 

emprego 

 

 

Novas Ideias para Educação 

 

É unânime que uma distribuição de renda justa, que ofereça oportunidade de 

ascensão social aos jovens, parte de um sistema de educação eficiente, com grande 

cobertura e qualidade. Os dados do IBGE dão conta que a cobertura municipal entre 



 

                          

Página | 10 

crianças e jovens de 6 a 14 anos em SBC é de 97,6%2. Todavia, os índices 

econômicos contradizem o que essa informação pode dar a entender, já que a 

distribuição de renda no município é ruim. 

Isso leva a refletir sobre a qualidade da Educação e o que pode interferir nessa 

qualidade. Assuntos como valorização docente, planos de carreira adequados (melhor 

adequação de cargos e salários), manutenção e retenção de talentos profissionais 

(professores bons e qualificados), devem ser preocupação constante do governo. 

Também preocupa que a posição do município no panorama geral da educação 

no país, diante do tamanho, do PIB e arrecadação de São Bernardo do Campo, está 

absolutamente aquém das possibilidades de nossa cidade. 

 

 
2 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/são-bernardo-do-campo/panorama 
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Fica difícil compreender como São Bernardo do Campo pode ocupar a 261ª 

posição nacional do PIB Per Capita e 2.733ª posição no ranking da Educação. Para 

melhorar estes índices e alcançar o patamar que o município merece, sugerimos: 

14. Implementar o programa “Creche Presente! SBC”, com o objetivo de oferecer 

a quantidade de vagas em educação infantil suficientes para a cidade, 

garantindo o desenvolvimento infantil e a liberdade de os pais trabalharem. 

Esse programa disponibilizará um site para acompanhamento público da 

situação da educação infantil na cidade, além de contar com um conselho de 

lideranças comunitárias para fiscalizar e acompanhar a universalização do 

atendimento. 

15.1 Através do projeto “Ninguém fica para trás - SBC”, garantir que sejam criadas 

parcerias com entidades de ensino superior reconhecidas por sua qualidade 

(USP, UFABC, UNICAMP etc.) para que a formação de professores e 

profissionais responsáveis pela educação especial nas diversas capacitações 

(LIBRAS, Pós-Graduações em Educação Especial e Inclusiva etc.) seja 

fomentada pelo próprio município, para tornar possível o atendimento universal 

e de qualidade à cada aluno com deficiência. Este projeto, bandeira de nosso 

mandato, também visará garantir a estrutura material necessária para o 

funcionamento dessa modalidade de educação, e a intersecção entre o 

atendimento escolar e de saúde. 

15.2 Valorizar regularmente o salário e o plano de carreira do magistério municipal, 

atrelado a cursos de formação e capacitação permanentes, que incentivem a 

permanência dos talentos na rede. 

15.3 Garantir a jornada de 30 horas aos auxiliares da educação. 

16.1 Aumentar a oferta de Educação Integral aos alunos da rede municipal. 

Articulando as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, se tornará 

evidente que os impactos de uma jornada escolar integral, com o equipamento 

escolar necessário (especialmente para atividades físicas na escola), e com as 

5 refeições feitas na escola, serão positivos não só no que se refere ao 
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desempenho nos índices de educação, mas também no que é relativo à 

segurança e a saúde de toda a comunidade são-bernardense. 

16.2 Promover um EJA (Educação de Jovens e Adultos) voltado para à 

profissionalização, em parceria com escolas técnicas e universidades da 

cidade. 

16.3 Garantir a continuidade e expansão das ações da antiga Coordenadoria de 

Ações para a Juventude - CAJUV (atual, porém muito menor em abrangência, 

“Divisão de Ações para a Juventude”). Esse projeto que já ofereceu oficinas de 

dança, música, teatro, artes circenses, desenho, fotografia, entre outras 

atividades para jovens de 14 a 29 anos, é importantíssimo dentro do desenho 

de uma cidade que ofereça oportunidades de crescimento aos seus moradores. 

17.1 Implantar O Projeto “Viva – Virtudes e Valores”: 

O município de Extrema (MG), reconhecido por ações exitosas em diversas 

áreas de atuação também merece destaque na área de assistência social, 

especialmente pelo projeto “ViVa” que busca solidificar valores e virtudes para 

as crianças logo nos primeiros anos de vida, especialmente por considerarmos 

fundamental a atenção na primeira infância para evitarmos transtornos futuros. 

Nossa proposta é utilizar a rede de profissionais do próprio Município, 

especialmente das secretarias de Saúde e Educação, como psicólogo, 

psicopedagogo, nutricionista e educador físico, que deverão orientar as famílias 

num primeiro momento e as próprias crianças. Nosso projeto será voltado para 

crianças de 06 meses até 06 anos, e contará com a apresentação de valores, 

virtudes e a importância de um comportamento ético, além de orientação aos 

pais de como lidar com determinadas situações que ocorrem com os pequenos, 

bem como trabalhar a alimentação e hábitos saudáveis. Consequentemente, a 

orientação nutricional pelo uso integral e eficiente dos alimentos, a preferência 

por frutas, verduras e legumes sazonais, implicará na mudança de hábitos de 

toda a família, melhorando a qualidade de vida e o ambiente em que a criança 

se desenvolverá e por consequência irá garantir melhores resultados no 

desenvolvimento social daquele indivíduo. Também utilizamos conceitos 
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implementados no município de Santo Ângelo (RS), através do premiado 

programa “Bem Nutrir”, que busca apoiar as famílias e ajudar no 

desenvolvimento social através de uma alimentação melhor. Acreditamos que 

as crianças são o futuro de nossa cidade, é um investimento urgente e 

necessário para que em alguns anos não vejamos ainda mais adolescentes 

cedendo à criminalidade. 

 

 

Novas Ideias para Moradia 

 

O déficit habitacional na cidade de São Bernardo tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, os motivos são o preço do m² e dos novos 

empreendimentos imobiliários que estão cada vez mais caros, atendendo a demanda 

daqueles que tem muitos recursos para morar bem em São Bernardo, mas trabalhar 

em São Paulo. Portanto, será prioridade para o PSB a adoção de uma política 

transparente de administração desse déficit e mitigação das suas consequências para 

as camadas sociais mais vulneráveis.  

 

18.1 Criar o Conselho de Fiscalização de Políticas Habitacionais, com a intenção 

de dar transparência, orientação, e promover o debate sobre as ações da 

prefeitura nesse setor. 

18.2 Através deste Conselho, estabelecer o Programa Multivetorial de Acesso à 

Moradia - SBC (AMORSBC), que deverá trazer para a apreciação pública 

todos os principais modelos alternativos ao paradigma dominante (de 

construção de imóveis de baixo custo, de precária qualidade arquitetônica e 

urbanística, que necessitam de grandes terrenos, cada vez mais escassos, e 

grandes subsídios públicos, cada vez mais difíceis de conseguir). Esses 
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modelos, utilizados ao redor do mundo para se revolver a questão do direito à 

moradia, incluem: locação social - estabelecimento de um valor mensal 

destinado à locação de um imóvel já existente, que será distribuído via cadastro 

para as famílias que entrarem no programa (tem um impacto no orçamento 

público muito menor do que o subsídio para a construção de novos 

empreendimentos); retrofit - refere-se a reforma pelo poder público, de 

edifícios já existentes, para que estes atendam à novas funções, no caso, à 

demanda por moradia; aquisição de imóveis ociosos no mercado - a 

Prefeitura, por meio de financiamento especial, viabilizaria a compra da imensa 

quantidade de imóveis não ocupados em São Bernardo, para serem destinados 

aos programas de habitação; contrapartidas para o mercado imobiliário - 

exigência para que qualquer novo empreendimento imobiliário privado destine 

um percentual de sua produção para os programas públicos de acesso à 

moradia. 

18.3 Oferecer, nos projetos de moradia, condições especiais para a participação de 

idosos, pessoas com necessidades especiais, e pessoas em situação de 

extrema pobreza. 

18.4 Garantir que a despesa municipal anual empenhada na construção de 

condições melhores de habitação em São Bernardo seja sempre uma das 

principais do orçamento. 

18.5 Acelerar o processo de regularização fundiária de quem já mora em bairros 

próximos às áreas de manancial, com a garantia de que os serviços básicos de 

água, luz e esgoto estejam presentes para a população. 

18.6 Assegurar canais de negociação transparentes entre a prefeitura e os 

movimentos de luta por moradia. São Bernardo do Campo é uma cidade com 

limitações severas, como as zonas de mananciais, e é apenas a negociação 

clara e fraterna que vai resolver os problemas entre a comunidade, respeitando 

o direito à cidadania e à moradia.   
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Novas Ideias para Emprego, Renda e 

Desenvolvimento 

 

O ano de 2021 será, sem dúvidas, o ano mais desafiador que qualquer Prefeito 

já enfrentou em São Bernardo do Campo. Os desafios serão enormes, o que não quer 

dizer que os sonhos dos cidadãos, e os seus projetos de vida, devam ser adiados. E 

a diferença entre a cidade que consegue enfrentar as consequências da crise sanitária 

e, mesmo assim, é capaz de garantir: 1) renda mínima per capita; 2) geração de 

empregos; e 3) infraestrutura para a manutenção e recuperação dos negócios; e a 

cidade que não consegue nada disso e que se afunda na crise, é o compromisso 

público, a idoneidade e a competência da gestão - é isso que o PSB, com a 

candidatura do Dr. Leandro Altrão, está propondo para São Bernardo. 

As nossas propostas foram pensadas para estimular toda a cadeia produtiva 

de nossa região, da indústria ao setor de serviços, passando pela atenção rigorosa à 

eficiência do setor público. A geração de empregos, a busca pela renda mínima que 

garanta a dignidade, e a recuperação da infraestrutura que permita o desenvolvimento 

são as metas do nosso Plano de Governo, e as bases da criação da Frente São 

Bernardo de Trabalho - Para Geração de Emprego e Renda. 

 

19.1 Acabar com a burocracia para obtenção de alvará e criar a Lei de Incentivo 

ao Empreendedor: 

Hoje, a abertura de uma empresa, especialmente com atendimento ao público 

como os comerciantes, leva um tempo exagerado que conduz o empreendedor 

à um misto de desânimo e insegurança. O Governo Federal através da Lei da 

Liberdade Econômica reduziu os processos burocráticos e agilizou a abertura 

de empresas, contudo nossa cidade segue na contramão, dificultando a vida 
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do empreendedor e impondo obrigações absurdas que muitas vezes 

inviabilizam o negócio. Defendemos a criação no âmbito municipal de uma Lei 

de Incentivo ao Empreendedor, deixando bem clara quais as regras deverão 

ser observadas para obtenção de alvarás e licenças, criando um processo mais 

simples e democrático, impedindo a atuação de eventuais cargos políticos 

realizando exigências ilegais. Para além da questão de regulamentação e a 

campanha informativa ao empreendedor, é urgente implantarmos no município 

o governo digital, isto é, disponibilizar os serviços públicos por meio de 

aplicativo para celular, o que gerará uma grande economia para a Prefeitura e 

agilizará o atendimento ao cidadão. O município de Parauapebas (PA) foi a 

primeira cidade brasileira a digitalizar todo o processo de abertura de 

empresas, com menos de um ano os resultados são animadores, muitas 

pessoas alcançaram a formalidade e hoje é possível abrir uma empresa de 

baixo risco automaticamente. Além da facilitação do processo, é importante 

termos uma sala de atendimento ao empreendedor, com um funcionário 

capacitado exclusivamente para a tarefa de auxiliar a pessoa que quer 

desenvolver seu próprio negócio em nossa cidade. Este atendimento exclusivo 

e personalizado poderá oferecer àquele que pretende investir em São 

Bernardo, além de informações relativas ao processo de abertura de empresas, 

um panorama com informações atualizadas sobre a economia local e até 

mesmo hábitos dos consumidores, dando suporte ao difícil início e ao 

desenvolvimento da atividade. Importante destacar que a Sala do 

Empreendedor é também o mecanismo mais adequado para divulgar as 

oportunidades de fornecimento ao serviço público, agilizando a participação do 

comércio local no processo licitatório. É necessário firmarmos este 

compromisso com o futuro de nossa cidade, assegurando que os 

empreendedores consigam se formalizar e tenham respaldo para tomar esta 

decisão e apoio integral da municipalidade. 

 

19.2 Celebrar parcerias com instituições para apoio do empreendedor: 
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Instituições como o SEBRAE oferecem uma ampla gama de cursos e serviços 

para quem deseja empreender, é uma segurança para quem começa o seu 

próprio negócio ou mesmo que pretende ampliar sua atuação e melhorar o seu 

atendimento. 

19.3 Facilitar o licenciamento das atividades industriais: 

Capacitar a equipe técnica para dinamizar a concessão de alvarás e licenças 

para as atividades industriais, aplicando naquilo que couber a tecnologia da 

concessão de alvarás das atividades comerciais também na construção de uma 

indústria local. Sabemos que a maior parte das atividades industriais causam 

impacto ambiental e social, que deverão ser analisadas pelos órgãos técnicos, 

exigindo um tempo maior para a concessão de autorizações, licenças e alvarás, 

contudo, o uso de tecnologias combinado à correta coordenação do processo 

agiliza a regularização do empreendimento. Em uma cidade com indicadores 

econômicos tão ruins, o desenvolvimento de atividades industriais através do 

pequeno empreendedor é uma necessidade urgente e a Prefeitura deve 

assumir seu pleno compromisso em facilitar a vida de quem pretende investir 

seus recursos em nosso município. 

19.4 Criar o Conselho de Proteção ao Emprego e à Indústria, com representantes 

das grandes empresas e dos trabalhadores de todos os segmentos de São 

Bernardo, com o objetivo de impedir a queda da oferta de trabalho na cidade, 

mantendo e sempre que possível ampliando o número de empregos formais 

disponíveis para a população. Esse Conselho deverá estruturar a Frente São 

Bernardo de Trabalho - Para Geração de Emprego e Renda, que será o 

carro chefe de nosso mandato, com foco total na melhora da qualidade de vida 

através da melhora nos níveis salariais e nas condições de empreender. 

 
20 Aproveitamento das potencialidades municipais 

Dentro do tamanho e da diversidade das ocupações econômicas em São 

Bernardo, a Prefeitura da cidade precisa promover a circularidade dos 
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investimentos. Deste modo, propomos dar incentivos e subsídios para 

associações, empresas e indústrias que trabalharem para atender as 

demandas da cidade, empregando cidadãos são-bernardenses. Então, por 

exemplo, a confecção de uniformes escolares e rouparia hospitalar, pode ser o 

nascedouro de uma indústria têxtil dentro do nosso munícipio, que com a ajuda 

da Prefeitura, poderá crescer e se tornar um polo empregador fundamental 

para a cidade. Assim como a criação de cursos de formação para o setor 

automotivo, atendendo principalmente jovens, que terão incentivo para buscar 

o primeiro emprego no extenso setor da indústria automotiva existente na 

cidade, que vai desde o auto mecânico, funilaria, borracharia, até a loja de 

peças. 

 

 

Novas Ideias para Segurança 

 

A concepção de segurança pública, constantemente defendida pelos políticos 

e pela maior parte da população do Brasil, leva em consideração prevalentemente a 

proteção direta e exclusiva do patrimônio e da vida, apoiando-se nos aspectos 

preventivos e repressivos representados apenas pelas polícias, pelas leis e pelo 

encarceramento. É claro que tal concepção não é irrelevante, entretanto, não é 

suficiente para dar conta da realidade da criminalidade e violência neste país – razão 

pela qual a insegurança é uma das principais reclamações da sociedade nacional. 

Acredita-se que aumentando a quantidade de equipamentos de segurança, como 

viaturas e armamentos, por exemplo, e, também, os efetivos policiais, haverá redução 

dos índices de violência e criminalidade. Dessa forma, a segurança pública é tratada 

como uma mera prestação de serviços, cujos resultados práticos não fazem a menor 

diferença, visto que a “sensação de segurança” passa a ter mais importância que a 

própria “segurança”. Esse pensamento está de acordo com a lógica política praticada 



 

                          

Página | 19 

no país e tem sido a grande responsável pela “insegurança real”, não apenas pela 

sensação. 

Pensamos diferente! Para nós, segurança pública deve considerar não apenas 

os sintomas, mas principalmente as causas do problema. 

Os municípios podem e devem participar da segurança pública a partir dos seus 

equipamentos, dos serviços das suas diversas secretarias, tratando preventivamente 

a problemática na sua raiz, em sua origem social gerada pelos abismos 

socioeconômicos históricos, que dividem um mesmo povo em diversas classes. Além 

disso, em São Bernardo do Campo a Secretaria de Segurança Urbana, por meio de 

suas políticas públicas e da Guarda Civil Municipal pode ser a desejável opção para 

o quadro de “insegurança real” que ora se apresenta na cidade, porque o “espírito” da 

segurança pública municipal não se resume a um dos elementos mais discutidos da 

prevenção secundária, ou seja, às ações policiais. A Secretaria de Segurança Urbana 

tem condições de atuar na prevenção primária da criminalidade e violência, tanto 

isoladamente quanto em conjunto com outras secretarias municipais e outros órgãos 

estaduais e federais. A Guarda Civil Municipal deve ter sua atuação e planejamento 

operacional orientada pela Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), 

especialmente embasada pelos cinco princípios mínimos de atuação previstos nesta 

legislação. As Guardas Municipais em todo o país podem atuar na prevenção primária 

(causas) e na prevenção secundária (efeitos) da violência e criminalidade. 

Posto isso, apresentamos nossas propostas de governo para a segurança 

pública municipal: 

21 Participação popular na gestão de segurança pública municipal, com a 

formação de conselhos populares nos bairros da cidade ou mesmo em regiões 

menores, cujos problemas com a violência e criminalidade exijam tratamentos 

específicos e prioritários. Os conselhos terão força decisória, apresentarão as 

demandas populares da região ao conselho da Secretaria de Segurança 

(formada por integrantes das diversas diretorias da Secretaria, inclusive da 

GCM), oferecerão sugestões para solução dos problemas, participarão do 

planejamento das políticas públicas da Secretaria e do Plano Municipal de 
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Segurança Pública, participarão do planejamento operacional da Guarda Civil 

Municipal inerente ao Plano Municipal de Segurança pública e, principalmente, 

fiscalizarão as implementações e os resultados das políticas públicas aludidas 

neste parágrafo e as ações e relacionamento da Guarda Civil Municipal com a 

população em seus respectivos bairros ou regiões. Será função dos conselhos 

populares e do conselho da Secretaria, propor, ensaiar e modificar ações, 

corrigir rumos, ajudando a concretizar a prevenção primária (que atua nas 

origens sociais do problema) da violência e criminalidade, além de participar 

das atividades e experiências da segurança comunitária, cidadã e, 

consequentemente, popular. 

22 Criação do Departamento para o Desenvolvimento e Garantia dos 

Princípios Mínimos de Atuação da Guarda Civil Municipal.  A criação do 

departamento tem por objetivo criar uma nova cultura na corporação, 

priorizando a humanização da segurança pública municipal, a eliminação 

gradual da agressividade institucionalizada, e a redução dos conflitos que 

possam existir entre os integrantes da corporação e a população. 

Além disso, será responsável por projetos de grande relevância social, voltados 

para, dentre outros, as fragilidades sociais, a drogadição e a proteção à mulher 

vítima de violência, conforme segue: 

23 Proteção à mulher vítima de violência, ampliando as hipóteses de concessão 

do aluguel social, regulamentando de forma mais ampla os benefícios 

emergenciais, garantindo a concessão imediata, inclusive em outra localidade, 

para a mulher vítima de violência doméstica. 

24 Segurança municipal inteligente, com investimentos para a otimização do 

sistema de monitoramento da cidade, que pode ficar ainda melhor e mais 

eficaz, a partir da introdução de mais agentes de monitoramento e aumentando 

a quantidade de câmeras de reconhecimento de veículos furtados e roubados 

e de vigilância dos pontos críticos do município. Também a modernização e 

aperfeiçoamento do setor de inteligência e estatística da Guarda Civil 

Municipal, que será fundamental ao planejamento e execução dos serviços da 
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Secretaria de Segurança Urbana, diminuindo os riscos operacionais e 

melhorando significativamente os resultados da segurança pública municipal 

naquilo que lhe couber. 

25 Guardas civis nas escolas municipais. Os serviços prestados pelos 

servidores da segurança municipal são imprescindíveis ao desenvolvimento 

social, visto que na lógica da prevenção primária, esses profissionais podem 

exercer funções socioeducativas com as crianças, no sentido da ética, da 

cidadania, da democracia, da proteção e respeito ao meio ambiente e da 

cultura de paz. A presença de guardas nas escolas traz tranquilidade aos pais 

e mães dos (as) alunos (as) e aos funcionários (as), pela proteção e pela 

referência moral que podem se tornar. Para tal, é necessária a contratação de 

pessoal e sua formação específica, com introdução de disciplinas adequadas 

para a importância do serviço de guarda escolar. 

26 Valorização profissional. Sem a valorização dos profissionais e sem a 

modernização das condições de trabalho torna-se impossível a realização de 

qualquer projeto para se melhorar as condições de segurança da cidade, sendo 

que as dificuldades e as precariedades impostas aos guardas municipais por 

políticas equivocadas refletem diretamente na qualidade de segurança da 

população. Assim como defendemos que a população deve ser partícipe 

importante do processo de gestão pública, defendemos também que os 

guardas municipais possam participar da gestão de segurança, não apenas no 

tocante à sua operacionalidade, mas também no planejamento e concretização 

de seu plano de cargos, carreira e salários. Para que isso seja possível, nossa 

proposta é a formação de um Grupo de Estudo para o Desenvolvimento 

Profissional, que seja mediador entre a Administração Pública e o efetivo da 

GCM, apresentando propostas para as questões trabalhistas e expectativas 

profissionais do efetivo. Pensamos em uma Guarda Civil Municipal que sirva 

de referência para o país, com profissionais aperfeiçoados na segurança 

comunitária e cidadã, contando com pessoas capazes para o atendimento em 

outras línguas; contando com especialistas e defensores dos Direitos 
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Humanos, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; com 

profissionais preparados para a preservação da vida, redução do sofrimento e 

diminuição das perdas; com homens e mulheres compromissados com a 

evolução social da comunidade; zeladores da paz social, da vida e do 

patrimônio, conforme a Lei o permitir.  Acompanhamento psicológico e médico 

do trabalho são fundamentais para a saúde física e psíquica desses 

profissionais essenciais à segurança real da cidade. Neste plano geral de 

governo, pode-se notar a participação de outras secretarias na prevenção 

primária da criminalidade e violência – voltada para as causas do problema –, 

pois apresentam propostas que visam à inclusão social, a diminuição da 

fragilidade da criança e da juventude etc. Devemos entender que todas as 

políticas públicas que promovem o desenvolvimento social, diminuem as 

distâncias socioeconômicas entre os membros da população, que garantam a 

dignidade humana pela educação, moradia, saúde e tantos outros aspectos, 

acabam sendo, também, ações de prevenção primária da violência e 

criminalidade, contribuindo de forma decisiva à realização e manutenção da 

segurança. 

 

Novas Ideias para Mobilidade Urbana 

 

Quando pensamos nos meios de transporte que uma cidade grande precisa, 

com população elevada, indústria e comércio de destaque, imaginamos um sistema 

de vias e conexões urbanas que seja o fundamento sobre o qual tudo se constrói, e 

que funcione a favor da maioria da população, incluindo os que necessitam de 

adaptações para acessibilidade. Desse modo, em São Bernardo do Campo as tarefas 

da Prefeitura precisam ser direcionadas nesse sentido, de beneficiar a nossa imensa 
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força de trabalho que precisa se locomover, a preço módico, longas distâncias, muitas 

vezes dentro de nossa própria cidade. 

27.1 Garantir que os terminais e corredores de ônibus hoje existentes funcionem a 

favor da população, assim como os contratos com as concessionárias das 

linhas municipais, que precisam, em primeiro lugar, estar alinhados com as 

demandas da população. 

27.2 Promover uma mais eficiente integração entre as diferentes linhas municipais 

e intermunicipais, tendo em vista, em primeiro lugar, a praticidade e a 

passagem mais barata possível para os cidadãos. 

28 Buscar, junto às autoridades competentes, a reativação do projeto da 

chamada Linha 18 - Bronze do Metrô. É preciso entender que São Bernardo 

foi, e será para sempre, a Capital do Automóvel, porém, a Prefeitura da cidade, 

na representação da maioria de nossa população, precisa lutar pelo modal de 

transporte que se adapte melhor aos dias de hoje. E não há comparação 

possível, de eficiência para o transporte de massas, com o Metrô. 

 

Novas Ideias para Orçamento e Gestão 

Pública 

 

A saúde fiscal do nosso município tem dependência direta à uma atividade 

essencialmente política que o governante da hora faz ou deixa de fazer - a prestação 

transparente e acessível de contas. O acesso à informação da sociedade precisa estar 

no centro da preocupação legítima que todos nós temos quanto aos gastos públicos, 

pois isso assegura que o governante não se aventure a agir levianamente em relação 

aos balanços e investimentos municipais. O portal da transparência, por lei, garante o 

acesso à essas informações. Mas de que modo essas informações são 
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disponibilizadas? Existe um cuidado em apresentar o orçamento, os balanços, os 

investimentos, de uma maneira que o cidadão comum também possa acompanhar? 

É compromisso do PSB tornar as finanças municipais acessíveis e transparentes 

como nunca foram, com o objetivo de promover a conscientização e fiscalização por 

parte da sociedade.  

 

29.1 Criação do Conselho de Valorização do Servidor Público 

É característica das regiões mais desenvolvidas do mundo, a qualidade e 

presteza dos seus serviços públicos. Por essa razão incontestável é que nós 

do PSB estamos prontos para criar um Conselho dentro da Prefeitura que terá 

a missão de discutir e promover entre a sociedade o consenso necessário para 

a permanente valorização dos servidores, de seus salários, carreiras, e 

condições de trabalho. 

29.2 Criação do Conselho Participativo de Gestão do Pós-Balsa 

A região do chamado Pós-Balsa em SBC está desde há muito tempo sendo 

negligenciada pela Prefeitura, sendo que as ações do poder público sempre 

chegam lá por último e sem ouvir a população. Desse modo, criaremos um 

Conselho Participativo junto aos moradores, para discutir, entre outras coisas, 

as imprescindíveis questões de regularização fundiária e saneamento básico. 

29.3 Criação do Conselho Permanente de Prevenção de Enchentes 

É inadmissível que São Bernardo não consiga resolver, há mais de 30 anos, os 

seus problemas relacionados às enchentes, sendo que, diferentemente de São 

Paulo, as enchentes em São Bernardo ocorrem em bairros específicos das 

áreas centrais, e não em regiões diversas como na capital. Sendo assim, 

precisamos urgentemente criar um Conselho Permanente que tenha poder de 

ação para prevenir e prestar contas dos atos da Prefeitura à população. 

29.4 Implantação de aplicativo de gestão colaborativa: 

A Prefeitura não possui condições de estar em todos os lugares da cidade ao 

mesmo tempo, logo é fundamental uma parceria firme e direta com aquele que 
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está em todos os cantos: o cidadão. Há no mercado diversas opções de 

aplicativos para implantarmos uma gestão pública colaborativa e democrática, 

que seja eficiente e rápida na solução das demandas da população, capaz de 

resolver dos problemas mais simples aos mais complexos. Mas, antes de 

qualquer coisa precisamos traçar em linhas gerais: o que é gestão 

colaborativa? Trata-se de uma técnica de compartilhamento das decisões e das 

responsabilidades, que permita uma participação maior de todos os atores 

envolvidos no processo de gerenciamento de um projeto, uma empresa ou até 

mesmo o poder público. Vejamos, você acredita que se a população tivesse 

sido consultada para as obras que foram empreendidas na praça, elas seriam 

realizadas daquela forma? Os recursos não teriam sido melhor empregados 

em outra área? Independente da sua resposta, você há de concordar que se 

houvesse a possibilidade de opinar o resultado seria muito melhor, isto é a 

gestão colaborativa. Aplicativos disponíveis e já em execução, como o “Colab”, 

permitem consultar a população de forma rápida, simples e barata sobre a 

execução de determinada obra ou programa, para entender as reais 

necessidades de cada região, além de permitir que o próprio cidadão envie 

suas sugestões, reclamações e problemas a serem resolvidos. Quão mais 

rápido seria o conserto daquele vazamento de água, daquele buraco na rua ou 

daquele trecho de estrada se ao invés de ter que mandar uma mensagem ao 

Prefeito ou outras autoridades, você pegasse seu celular, tirasse uma foto e 

por meio do aplicativo encaminhasse diretamente para o setor responsável? 

Esta é nossa proposta para inovar no meio de comunicação entre o cidadão e 

a Prefeitura, garantir que tudo seja executado de forma mais célere e 

econômica, garantindo que ninguém tenha de conviver muito tempo com um 

determinado problema ou sofra com um empurra-empurra numa repartição 

pública. 

29.5 Fortalecer os fóruns municipais de políticas públicas, visando a participação 

popular e democrática na gestão da cidade. 
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Novas Ideias para Cidadania e Bem-Estar 

Social 

 

Respeito. Essa é a palavra que precisa nos guiar quando pensamos em nossa 

comunidade. Respeito pela diversidade de gênero. Respeito pela diversidade 

religiosa. Respeito pelos eventos culturais. Respeito pelo esporte que faz bem à saúde 

de nossos jovens, adultos e idosos. Respeito pelos espaços de lazer à que nossos 

cidadãos têm o direito. Temos certeza que com a participação democrática da 

população na elaboração das políticas públicas, o respeito entre as diversas partes 

estará garantido, e essa é a intenção do PSB. 

 

30 Garantir pela ação e pelo exemplo, o respeito à diversidade de gênero 

Com o advento da população LGBT para o merecido espaço no debate público, 

é compromisso do nosso partido reconhecer a necessidade de uma política 

pública própria para essa comunidade e realizada com seriedade e 

competência. Portanto, a defesa dos direitos adquiridos pela população LGBT 

será uma constante do nosso mandato, e a implantação de uma Coordenadoria 

de Políticas LGBT que auxilie a população na busca de suas demandas 

(incluindo apoio jurídico e empregatício) também será uma prioridade na gestão 

do PSB. 

31 Reorganização do Fórum Municipal de Diálogo Inter-Religioso. 

32 Reativação da Gerência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. 

33 Política de incentivo ao esporte em SBC:  

Sempre defendemos que não basta construir um prédio, é fundamental criar 

uma política pública permanente que melhore de fato a vida das pessoas, este 

é o caso, por exemplo, do Ginásio de Esportes Adib Moisés Dib, que apesar do 
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investimento não é capaz de ocupar o tempo ocioso de nossas crianças e 

jovens. Portanto, queremos criar o programa de esportes com escolinha de 

futebol, rodas de capoeira, treinos de jiu-jitsu, dentre outras tantas 

possibilidades, que possam ser levadas também para os bairros, beneficiando 

toda a cidade e garantindo que as crianças a partir dos seis anos de idade 

possa frequentar e praticar um esporte em seu contraturno escolar e até 

mesmo durante a noite. Criar todo o respaldo legal para não ter interrupções 

nas atividades, ocupando este tempo ocioso, ensinando ainda mais valores que 

só o esporte é capaz de fazer na vida do cidadão, livrando estas crianças e 

adolescentes das ruas. Estando implantado será espalhado por toda a cidade. 

34.1 Reativação do Conselho Municipal de Cultura, tornando-o consultivo e 

deliberativo nas ações de cultura e no Plano Municipal de Cultura; 

34.2 Organização e fomentação dos blocos de carnaval de rua, com parceria 

público-privada e organizações representativas; 

34.3 Organização dos desfiles de Carnaval das Escolas de Samba com parceria 

público-privada e captação de recursos, visando também implementar as 

oficinas culturais o ano inteiro; 

34.4 Reorganização dos Teatros Municipais, com acesso democrático e priorizando 

artistas regionais; 

34.5 Reforma e ampliação dos Teatros, bem como parceria entre prefeitura 

municipal e o Teatro SENAI; 

34.6 Ampliação das oficinas culturais nas associações de moradores e espaços 

alternativos de ponto de apoio às comunidades; 

34.7 Reestruturação da Pinacoteca Municipal e seu acervo; 
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Novas Ideias para Gestão Ambiental 

 

Em pleno ano de 2020, elencando-se o tamanho dos investimentos diretos 

previstos pela Lei Orçamentária Anual de nosso município, Gestão Ambiental aparece 

em um mero 14° lugar, com 12.935.000R$ (doze milhões, novecentos e trinta e cinco 

mil reais) de um orçamento total de 4.695.745.000R$ (quatro bilhões, seiscentos e 

noventa e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais). Se isso não fosse 

o bastante, sabemos que em 2017, na Secretaria de Gestão Ambiental do governo 

atual, houve um escândalo noticiado nacionalmente - a venda de cargos (até mesmo 

técnicos), licenças ambientais, liberação de multas, liberação de corte de árvores e 

até a liberação da venda da madeira cortada.  

Dessa maneira, é compromisso público do PSB de valorizar o meio ambiente e 

não pensar em desenvolvimento sem pensar em sustentabilidade. É falsa a 

oposição entre esses dois conceitos, e um deve vir acompanhado do outro, ainda mais 

quando, ao avançar o século XXI, ficamos cada vez mais certos dos desafios que o 

ser humano enfrentará para evitar uma crise ambiental global. Todas as nossas 

propostas sobre Gestão Ambiental pressupõem a transparência como regra, e a 

atuação ativa da sociedade junto ao governo, fiscalizando e apontando os caminhos 

a se seguir. 

35.1 Criação do Viveiro de Mudas Municipal, que servirá para o reflorestamento e 

desenvolvimento de projetos de recuperação ambiental para o centro da 

cidade. Além de gerar empregos locais para a sua manutenção. 

35.2 Elaboração do Projeto de Recuperação Ambiental Metropolitano, que terá 

como objetivo o reflorestamento das regiões mais densamente povoadas da 

cidade, e que sofrem com o processo acelerado de urbanização. Neste projeto, 

estará incluso a proposta Marechal Moderna - Boulevard Deodoro, que prevê 

a transformação da Av. Marechal Deodoro, centro comercial da cidade, em um 
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boulevard, com bolsões para estacionamento de veículos, e mais aberto para 

pedestres e consumidores. Com a ação da Prefeitura é possível criar uma 

estrutura mais bonita, arborizada e que favoreça os comerciantes, 

abrilhantando a Marechal como um verdadeiro cartão-postal para a cidade. 

35.3 Criação do Conselho de Zeladoria Ativa que irá se ocupar do setor de 

zeladoria da cidade, dando transparência aos contratos de prestação de 

serviços, e favorecendo os projetos que promovam uma cidade mais 

sustentável e bem-cuidada. 

36 Fomentar a política de desenvolvimento sustentável nos bairros e vilas 

próximos às áreas de manancial, e lutar pelo oferecimento de alternativas para 

habitação, além de reparação digna aos moradores que tiveram suas obras 

embargadas por se encontrarem em zonas de proteção ambiental. 

37 Ampliar as condições de turismo ecológico na Região do Riacho Grande, bem 

como o cadastro de restaurantes, bares, pousadas e pesqueiros da região. 

38 Fiscalizar e apoiar ativamente todos os empreendimentos da Sabesp que 

visem a melhoria das condições da água na Represa Billings. A Represa limpa 

tem todo o potencial necessário para se tornar um eixo econômico importante, 

através da piscicultura, para São Bernardo. 

 

Novas Ideias para Animais e Zoonoses 

 

Nosso compromisso maior em São Bernardo do Campo é o de ouvir a 

população para resolver os problemas da cidade, sendo assim, os especialistas da 

área da saúde serão os primeiros ouvidos sobre zoonoses, e os protetores e 

cuidadores animais serão aqueles que vão nos ajudar a cuidar da saúde da população 

de cães, gatos e outros pets em São Bernardo. Nossas propostas visam atender a 

dois objetivos: prevenir as transmissões de doenças entre animais e humanos; e 
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atender a grande demanda por vacinas, castração, e adoção de cães e gatos que 

estão em nossa cidade, com o objetivo, inclusive, de diminuir o máximo possível o 

número de animais de rua de toda SBC. 

 

38.1 Criar o programa “SBC Sempre Alerta”, que terá como direção um Conselho 

Permanente de Combate às Arboviroses, composto por técnicos que 

elaborarão as ações que deverão banir de nossa cidade as doenças 

transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti (dengue, zika, chikungunya). 

38.2 Criar um Conselho Permanente de Controle de Zoonoses com orçamento 

especial e equipe técnica para retomar as atividades de vacinação e avançar 

para a castração em massa de animais domésticos na cidade. As zoonoses 

são culpadas por grande parte das doenças contagiosas e essa ação será 

responsável por diminuir consideravelmente a pressão sobre o sistema de 

saúde pública municipal. 

39. Implementar o projeto Castramóvel que, através de um veículo (caminhão de 

pequeno porte) irá conduzir uma campanha permanente de castração de 

animais domésticos e animais de rua em São Bernardo do Campo. O 

Castramóvel irá visitar cada bairro e núcleo da cidade em dias marcados para 

realizar a castração desses animais sem custo para a população. 

40. Reintroduzir as campanhas regulares de vacinação de animais domésticos nas 

escolas, que foram descontinuadas na atual gestão, e fazem extrema falta 

dentro de uma perspectiva de saúde pública que busque sempre a prevenção 

dos males em primeiro lugar. 
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1. REFLEXÃO, ORIENTAÇÃO E PROPOSTAS DA REDE SUSTENTABILIDADE DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS ÀS ELEIÇÕES 2020. 
 

Primeiro identificar a INCOMPATIBILIDADE de aliança com pré-candidatos, ex-

prefeitos e atual gestão pela falta de diálogo e falta de acesso à informação e 

construção em favor de uma política participativa.  

Não concordamos com a falta de democracia e o discurso de ódio, ações como essas 

não são compatíveis com os princípios e valores da Rede Sustentabilidade, que age 

em favor de uma cultura de paz, que delimitam a existência e construção da nossa 

política.  

Nesse sentido, recomenda-se EVITAR aproximação e alianças com partidos políticos 

que também ignoram a pauta desenvolvimento sustentável para todos, todas e todes. 

Os Coordenadores dos Elos Ambientais Municipais da Rede Sustentabilidade 

Rosângela Marques de São Bernardo do Campo e Virgílio Alcides Farias de São 

Paulo, bem como a maioria dos filiados presentes na Convenção Municipal datada 

em 12/09/2020 à partir das 15hs, não aprovam a atual e antiga gestão pública e as 

ações do ex-prefeito Luiz Marinho e atual prefeito Orlando Morando, pelos fatos 

existentes e de conhecimento público, pelos motivos abaixo expostos e conjuntura 

política Federal, Estadual e Municipal, pelas razões como segue:  

Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho:  

O plano de governo não apresenta mudança significativa, falta diálogo e inclusão de 

nova candidatura para a Majoritária. O Partido dos Trabalhadores não demonstrou 

transparência e inovação na atual composição, atua de forma parcial e autoritária.  

Destacamos na penúltima gestão a falta de políticas em defesa do desenvolvimento 

sustentável, o ex prefeito Luiz Marinho defendeu a indústria da incineração, adotou 

como projeto uma tecnologia para queimar resíduos recicláveis e ser fonte de 

poluentes nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Exemplo: 2011 as líderes 

comunitárias e catadoras da região, em conjunto com os defensores e ambientalistas 

do Movimento em Defesa da Vida, moveram Ação Popular contra o projeto de 

incineração do prefeito Luiz Marinho na região do Alvarenga, o antigo lixão as 

margens do reservatório Billings. Ação Popular Ambiental, Processo nº 

564.01.2011.030391-0.  

REDE SUSTENTABILIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
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Totalmente incompatível com a política democrática e inclusiva da Rede 

Sustentabilidade, agiu contra a Sociedade Civil Organizada no Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC, Luiz Marinho inviabilizou a gestão tripartite do 

Subcomitê Billings-Tamanduateí que é o órgão consultivo e deliberativo competente, 

por lei, para fazer a gestão dos mananciais da Billings e bacia do Tamanduateí (no 

Subcomitê, o projeto de incineração não seria aprovado). No Consórcio 

Intermunicipal, Luiz Marinho se alinhou ao governo Geraldo Alckmin (PSDB) e 

utilizaram-se de norma do regime militar, inclusive de conhecimento da CETESB, para 

nortear um projeto de decreto Municipal. Projeto antiecológico para promover um 

incinerador, indo contra todos os princípios de preservação e prevenção contra a 

emissão de poluentes. 

Portanto, por esse e outros motivos há INCOMPATIBILIDADE de alianças, esse 

posicionamento não exclui a possibilidade de diálogo e construção coletiva com a 

base política. 

Partido da Social Democracia Brasileira, Orlando Morando:  

O plano de governo não apresenta mudança significativa e positiva, falta diálogo e 

inclusão social, as ações dos seus gestores não são compatíveis com a construção 

política defendida na Rede Sustentabilidade e o que precisamos e buscamos para 

uma nova política local.  

O Partido da Social Democracia Brasileira não demonstrou transparência e 

inovação, atua de forma parcial e autoritária.  

O atual Prefeito foi denunciado em escândalos administrativos noticiados pela 

imprensa, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Na Secretária do 

Meio Ambiente teve seu Secretário afastado por corrupção, acusado de vender 

licenças ambientais, autorizando destruição de áreas verdes para atender seguimento 

de supermercados, do qual pertence.  

Além disso age na supressão de áreas verdes, nos mananciais e centro da cidade, 

afronta a Política Municipal do Meio Ambiente, Lei nº 6.163, de 21 de novembro de 

2.011 que objetiva atender, respeitadas as competências da União e do Estado, com 

a participação da coletividade, as peculiaridades regionais e locais, defender, 

proteger, preservar, conservar e recuperar o meio ambiente, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, visando assegurar o desenvolvimento 

sustentável.  

A atual gestão de Orlando Morando é exclusiva e higienista, ignora a realidade e a 

desigualdade social da região, afronta direitos humanos quando negligencia a 
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participação social, impossibilita e impede o desenvolvimento sustentável o acesso à 

moradia, à saúde e educação de qualidade e a vida com dignidade.  

Desta forma, e por outros motivos há INCOMPATIBILIDADE nas alianças. Esse 

posicionamento não exclui a possibilidade de diálogo e construção coletiva com a 

base política. 

COMPATIBILIDADE DE COLIGAÇÃO COM PSB 

Importante frisar que fica registrado a decisão da maioria dos filiados da Rede 

Sustentabilidade de São Bernardo do Campo, considerando COMPATÍVEL a 

coligação com a legenda do PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO em apoio 

ao pré-Candidato Leandro Altrão e sua Vice Sueli Palmeira. 

Assim a presente proposta é apresentada pelos Coordenadores Municipais dos Elos 

Ambientais que assinam e apresentam a mesma nesta data. 

2. O QUE QUEREMOS PARA A REDE SUSTENTABILIDADE EM SÃO BERNARDO DO 

CAMPO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DA VIDA, DA 

NATUREZA E DA EDUCAÇÃO ECOLÓGICA. 

 

A Política Municipal do Meio Ambiente de SBCampo, têm como instrumentos de 

implementação, o planejamento, o monitoramento, a participação e a gestão 

democrática no controle da qualidade ambiental, composto por:  

O Plano Municipal de Gestão Ambiental;  

O Plano Municipal de Saneamento Básico;  

O Plano Municipal de Áreas Verdes;  

O Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental Local da Bacia Billings-

PDPA Local;  

O Zoneamento Ambiental;  

 

2.1. O PLANO DIRETOR URBANO AMBIENTAL 

Consta no Plano Municipal de Áreas Verdes, artigo 13 Lei nº 6.163, de 21 de 

novembro de 2.011, que áreas verdes têm como objetivo consolidar os espaços 

ambientalmente protegidos e outros com funções ecológicas do território municipal, 

ampliar a área verde por habitante, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio 

bioclimático, propiciar fluxo gênico, reduzir as ilhas de calor e servir como sumidouro 

para estoque e absorção de carbono.  
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Conforme previsto na lei em questão, nota-se a relevância das áreas verdes e 

preocupação em mantê-las conservadas e ampliá-las para um bem comum, bem 

como adotar medidas urgentes de preservação do patrimônio bioma Mata Atlântica.  

Ao contrário, atualmente o Prefeito Orlando Morando vem permitindo suprimir as 

últimas áreas verdes no centro da cidade composta por vegetação mista, sem 

compartilhar os planos e projetos com a população que habitam a cidade.   

Na esteira da irresponsabilidade ambiental do ex Prefeito Luiz Marinho, Orlando 

Morando NÃO viabilizou as compensações ambientais do Rodoanel. Só em 2019 

aprovou lei de criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, porém sem o regular 

funcionamento.  

Além disso, a atual gestão segue a postura de Luiz Marinho em desrespeito ao 

Subcomitê Billings-Tamanduateí, e com isso, o Município e região perde direitos 

garantidos na Constituição Estadual, leis de mananciais e de cobrança pelo uso da 

água que garantem compensação financeira e pagamento pela captação, derivação 

e uso de águas da Billings feitas pela Sabesp.  

Ambos não implementaram o Plano de Gestão Socioambiental Sustentável, Billings 

Pós Balsa, demanda do Orçamento Participativo de 2011/2012, incidindo maior 

degradação.  

Aos 11 anos da Lei Específica da Billings, há 10 anos do seu decreto regulamentar, e 

há cerca de 08 anos que o Subcomitê Billings-Tamanduateí ficou inativo com seu 

caráter deliberativo usurpado numa articulação dos prefeitos e governo do Estado.  

Há 1 ano e 3 meses foi eleita nova composição do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê CBHAT e Subcomitê. A composição do Subcomitê Billings tem 8 prefeitos; 

08 representantes do Estado, e 08 representantes da Sociedade Civil.  

Prefeitos de SBCampo, Santo André, Diadema, SCSul, Mauá e Rio Grande da Serra 

NÃO compareceram à posse e eleição da coordenação do Subcomitê Billings-

Tamanduateí que ocorreu dia 20 de agosto de 2020, há 7 meses do final do mandato.   

Essa gravíssima anomalia na gestão passada e atual dos mananciais da Billings e 

todo descaso com a Agenda Ambiental, acarretou o descumprimento de obrigações 

constitucionais e legais, fundamentais para a gestão, obrigações previstas com 

prazos estabelecidos na Lei da Billings e no seu Decreto regulamentar, lei de 

cobrança pelos usos da água, e lei de compensação financeira aos Municípios além 

da política contrária ao Desenvolvimento Sustentável e das diretrizes ideológicas da 

política da Rede Sustentabilidade.  
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3. PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SÃO BERNARDO DO 

CAMPO 
  

1 – A REDE SUSTENTABILIDADE requer a DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ao 

SUBCOMITÊ BILLINGS  

 

Previstas no artigo 27 das Disposições Finais e Transitórias do Decreto nº 55.342, de 

13 de janeiro de 2010, descrito abaixo:  

Artigo 27 - A secretaria-executiva do Subcomitê da Bacia Hidrográfica Billings-

Tamanduateí deverá solicitar ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste decreto, a delegação de 

atribuições a que alude o § 1º do artigo 2º da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009.  

 

2 – REQUER a IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS DA FISCALIZAÇÃO INTEGRADA 

DOS MANANCIAIS 

 

2.1. Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009, que teve prazo de 10 meses para sua 

efetivação conforme dispõe o artigo 32 das “Disposições Finais e Transitórias” do 

Decreto nº 55.342, de 13 de janeiro de 2010, para deliberação do Subcomitê Billings, 

conforme descrito baixo:  

Artigo 32 - Nos termos dos artigos 103 e 108 da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009, 

ficam estabelecidos os seguintes prazos:  

- 180 (cento e oitenta) dias para a elaboração das normas de fiscalização;  

- 30 (trinta) dias para credenciamento dos agentes fiscalizadores pelos órgãos 

competentes, contados da data de publicação das normas a que alude o inciso I deste 

artigo;  

- 90 (noventa) dias para a capacitação dos agentes fiscalizadores credenciados nos 

termos do inciso II deste artigo.  

 

3 -  REQUER O CUMPRIMENTO DA META DE QUALIDADE DA ÁGUA  

 

Estabelecida para o Reservatório Billings atingida até o ano de 2015, pelos 

Municípios e Estado. Meta que prever a redução da carga de fosforo (esgotos) nos 

compartimentos da Billings definido no artigo 15 da Lei nº 13.579, de 13 de agosto de 

2019.  
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4-  A REDE REQUER O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GERAÇÃO DE FÓSFORO 

(ESGOTOS) LANÇADOS NA BILLINGS  

 

4.1. Previsto no artigo 16 da Lei nº 13.579, de 13 de agosto de 2009, atendendo 

planejamento de uso e ocupação do solo por Município SBCampo:  

- Município de São Paulo - 110 kg/dia (cento e dez quilogramas por dia) de fósforo 

total;   

- Município de São Bernardo do Campo - 60 kg/dia (sessenta quilogramas por dia) 

de fósforo total;   

- Município de Rio Grande da Serra - 31 kg/dia (trinta e um quilogramas por dia) de 

fósforo total;  

- Município de Ribeirão Pires - 57 kg/dia (cinquenta e sete quilogramas por dia) de 

fósforo total;  

- Município de Santo André - 9 kg/dia (nove quilogramas por dia) de fósforo total;  

 - Município de Diadema - 14 kg/dia (quatorze quilogramas por dia) de fósforo total.  

 

5 – A REDE REQUER O CUMPRIMENTO DA REDUÇÃO DA CARGA DE FÓSFORO 

gerada por Compartimentos Ambientais, conforme dispões o artigo 5º do Decreto nº 

55.342, de 13 de Janeiro de 2010: 

 

Artigo 5º - A redução da carga de fósforo gerada por compartimento ambiental, de 

que tratam os artigos 10 a 13 da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009, refere-se ao 

atendimento ou à gradativa diminuição da carga meta estabelecida para o ano de 

2015, conforme o Quadro I do Anexo II da mesma lei.  

 

5.1 – A REDE REQUER O CUMPRIMENTO da POLÍTICA NACIONAL SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA (PNMC), INSTITUÍDA POR MEIO DA LEI Nº 12.187 DE 2009, 

bem como a ADOÇÃO DE INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO 

ESTUFA - GEE E A LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL QUE GARANTA TECNOLOGIAS 

LIMPAS 

 

5.1. Proposta de criação de um FÓRUM MUNICIPAL DE MUDANÇAS DO CLIMA 

composto pela Sociedade Civil e em atendimento o compromisso do Brasil junto à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de reduzir emissões 

de gases de efeito estufa até 2020.  

 

5.2. Considerando que a política busca garantir que o desenvolvimento econômico e 

social brasileiro contribua também para a proteção do sistema climático global, o 
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objetivo que fossem alcançadas as metas de redução de quase 40% das emissões 

de gases de efeito estufa nacionais, a lei estabeleceu o desenvolvimento de planos 

setoriais de mitigação e adaptação nos níveis locais de estratégias e políticas para 

qualidade do ar, mitigação e adaptação climática local. 

 

6 – A REDE REQUER O CUMPRIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL NA ÁREA DE MANANCIAIS DE INSTALAÇÃO DA 

REDE PÚBLICA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

6.1. Exigência prevista no artigo 10 do Decreto nº 55.342, de 13 de janeiro de 2010, 

se foram feitas as interligações dos sistemas autônomos, e em quais subáreas:  

 

Artigo 10 - Na adoção de sistema autônomo de tratamento de esgotos, uma vez 

instalada a rede pública de esgotamento sanitário, o interessado deverá efetuar a 

interligação a essa rede, desativando o sistema autônomo adotado, nos termos do § 

1º do artigo 40 da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009.  

  

7 - A REDE REQUER O CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE COBERTURA 

VEGETAL E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA BILLINGS bem como 

IMPLEMENTAÇÃO DO  PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PMMA) na 

Cidade de São Bernardo do Campo, instrumento legal instituído pelo artigo 38 da Lei 

da Mata Atlântica Nº 11.428/06. 

 

7.1. O PMMA irá direcionar a ação dos municípios na conservação e recuperação da 

vegetação nativa da Mata Atlântica; 

 

7.2. Atendimento à área que deverá ser recuperada e mantida nos compartimentos 

ambientais da Billings em atendimento ao determinado no artigo 6º do Decreto nº 

55.342, de 13 de janeiro de 2010 e também à legislação da Mata Atlântica 

  

Artigo 6º - Os percentuais de cobertura vegetal, definidos com base nas imagens de 

satélite da APRM-B no ano de 2000, a que se referem os artigos 10 a 13 da Lei nº 

13.579, de 13 de julho de 2009, representam o mínimo de cobertura vegetal que 

deverá ser recuperada e mantida, podendo ser ampliada nos respectivos 

compartimentos ambientais.  
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8 - A REDE REQUER A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA AGENCIA 

DE BACIA DA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DO 

RESERVATÓRIO BILLINGS – APRM-B 

 

8.1. Conforme dispõe o § 5º do artigo 2º da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009, 

contendo informações em relação à sua estrutura operacional, quadro técnico e 

competência para exercer plenamente suas atribuições. O prazo previsto no§ 6º da 

Lei Billings para implantar o Escritório Regional venceu em 13 de agosto de 2010.  

 

§ 6º - O Escritório Regional da APRM-B deverá ser criado e implantado no prazo de 

12 (doze) meses a contar da data de publicação desta lei 

 

9 - A REDE REQUER QUE O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO 

SUBCOMITÊ BILLINGS- TAMANDUATEÍ E O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 

DO ALTO TIETÊ CUMPRAM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ANUAIS DE 

QUALIDADE DOS MANANCIAIS previstos no item 1, § 7º, artigo 2º da Lei nº 13.579, 

de 13 de julho de 2009, sendo:  

 

§ 7º - Cabe ao Sistema de Planejamento e Gestão da APRM-B implementar a 

gestão tripartite, integrada, descentralizada e com aporte financeiro, para 

construir instâncias na estrutura de gestão que possibilitem:  

 

9.1. A transparência de informações por meio de relatórios anuais sobre a qualidade 

ambiental do Reservatório Billings, com especificações sobre a produção de água do 

ecossistema, a qualidade das águas e a capacidade de preservação. 

 

10 - A REDE REQUER A APRESENTAR, AO SUBCOMITÊ BILLINGS-

TAMANDUATEÍ, O PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 

- PDPA DA APRM-B atualizado a cada 4 anos. 

 

10.1. Previsto nos artigos 4º e 35 do Decreto nº 55.342, de 13 de janeiro de 2010, 

contendo diretrizes, metas, propostas, programas, avaliação, verificação, fixação das 

cargas metas intermediárias e cargas metas referenciais por Município. 

 

11 – A REDE REQUER QUE PREFEITOS E ESTADO APRESENTEM, AO 

SUBCOMITÊ BILLINGS, OS VALORES MONETÁRIOS PROVENIENTES DE 

COMPENSAÇÃO.  
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11.1. Conforme artigo 33 das disposições transitórias do Decreto nº 55.342, de 13 de 

janeiro de 2010. 

 

Artigo 33 - Nos termos do artigo 110 da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009, os 

valores monetários provenientes de compensação deverão ser creditados em 

Subconta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, relativa à Bacia 

Hidrográfica da Billings, cuja abertura será realizada pelo órgão responsável pela 

administração orçamentária do fundo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de publicação deste decreto.  

 

12 - A REDE REQUER QUE OS PREFEITOS EXIJAM DO GOVERNADOR, A 

EDIÇÃO DO DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI ESTADUAL Nº 9146, DE 09 

DE MARÇO DE 1995 QUE CRIA MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

PARA OS MUNICÍPIOS, que sofrem restrição por força de instituição de espaços 

territoriais especialmente protegidos pelo Estado, em cumprimento ao disposto no 

Artigo 200, da Constituição do Estado de São Paulo.  

 

13 – A REDE REQUER QUE PREFEITOS E ESTADO APRESENTEM, AO 

SUBCOMITÊ BILLINGS, O SISTEMA GERENCIAL DE INFORMAÇÕES previsto no 

artigo 34 das disposições transitórias do Decreto nº 55.342, de 13 de janeiro de 2010 

 

Artigo 34 - Nos termos do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei nº 13.579, de 

13 de julho de 2009, a partir da publicação de resolução designando o órgão da 

Secretaria do Meio Ambiente responsável pela atribuição prevista nesse dispositivo, 

fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para implementação 

do Sistema Gerencial de Informações da APRM-B 

 

14 - A REDE REQUER QUE PREFEITOS E GOVERNADOR APRESENTEM A 

DELIMITAÇÃO EM BASES CARTOGRÁFICAS, FORMATO IMPRESSO E DIGITAL 

DAS ARO PREVISTAS NO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 55.342, DE 13 DE 

JANEIRO DE 2010 

 

- As Áreas de Preservação Permanente, nos termos do disposto na Lei federal nº 

4.771, de 15  de  setembro de 1965, que  institui  o  Novo  Código 

Florestal,  nas alterações posteriores e nas demais normas federais que o 

regulamentam;   
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- As terras indígenas e bens tombados por interesse arqueológico ou de preservação 

ambiental;  

- a faixa de 50,00m (cinquenta metros) de largura, medida em projeção horizontal, a 

partir da cota máxima do Reservatório Billings - cota 747m (EPUSP), conforme 

definido pela operadora do Reservatório;  

- As Unidades de Conservação conforme categorias de proteção integral definidas 

pela Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, § 1º, 

incisos I a IV, da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC.  

 

15 - A REDE REQUER QUE OS PREFEITOS COMPATIBILIZEM OS PLANOS 

DIRETORES MUNICIPAIS com as Zonas de Amortecimento das Unidades de 

Conservação de Proteção Integral que não podem ser urbanas, conforme dispõe o 

artigo 49 e parágrafo único do SNUC Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.  

 

Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é 

considerada zona rural, para os efeitos legais.  

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação .. 

 

16 - A REDE REQUER IMPLANTAR A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS, adotando a ordem de PRIORIDADE DE NÃO GERAÇÃO, REDUÇÃO, 

REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM, TRATAMENTO AMBIENTALMENTE ADEQUADO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

16. 1. PRIORIZAR A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVAS 

de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada 

em zona urbana. 

16.2. PRIORIZAR O TRABALHO DE CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS 

E RECICLÁVEIS FORMADAS POR PESSOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, BEM 

COMO SUA CONTRATAÇÃO (PREVISTA NA LEI NACIONAL Nº 12.305/2010) para 

exercer a coleta seletiva e a educação ambiental junto às comunidades de bairros.  

16.3. PROPÕE IMPLEMENTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA INCENTIVAR A 

COMPOSTAGEM RESIDENCIAL E COMERCIAL para a produção do “adubo salubre” 

e implantação de biodigestores em áreas que possuam viabilidade técnica e ambiental 

para aproveitamento dos resíduos orgânicos para geração de energia térmica e/ou 

elétrica com melhor custo-benefício e menor impacto ambiental.  
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17 - A REDE PROPÕE IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

17. 1. Contemplando instalação de usina de reciclagem que teve prazo vencido em 

2014, conforme Resolução dispõe o Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. 

 

18 – A REDE PROPÕE IMPLANTAR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

PARA TODOS CONFORME ESTABELECE OS TEMAS TRANVERSAIS E METAS 

DAS 17 ODS 

 

18.1 Implementar na BASE CURRICULAR do ENSINO básico do MUNICÍPIO de SBC 

OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS; bem como a 

ADOÇÃO DO PCS – PROGRAMA DE CIDADES SUSTENTÁVEIS da AGENDA 

GLOBAL 2030.  

 

18.2. A REDE propõe reforma urbana que transforme o município em espaço 

democrático seguro e um novo sistema de transporte que priorize os pedestres, 

ciclistas e inclusive a atenção para pessoas com capacidade de locomoção reduzida.  

 

A Rede Sustentabilidade de São Bernardo do Campo e região do Grande ABC 

Paulista requer compromisso, transparência e COMPATIBILIDADE na gestão com 

políticas públicas inclusivas, igualitárias, participativas e preventivas, uma construção 

coletiva e democrática em prol do bem comum. 

 

 

São Bernardo do Campo, 12 de Agosto de 2020. 

 

Virgílio Alcides de Farias  

Coordenação Geral do Elo Temático Ambiental da Rede Sustentabilidade do Estado 

de São Paulo e Membro do Elo da Rede Sustentabilidade do Estado de São Paulo.  

  

Rosângela Euzébio Marques – Rô Marks 

Coordenação Geral do Elo Temático Ambiental da Rede Sustentabilidade de São 

Bernardo do Campo e Porta-Voz da Rede Sustentabilidade do Município de São 

Bernardo do Campo.  


