


O presente documento representa a consolidação de 
propostas elaboradas, de forma técnica e participativa, para 
a campanha da coligação “Vamos Sorocaba”, composta 
pelos partidos PDT e PCdoB, para as eleições 2020. 
O Plano tem como pilares fundamentais; o Plano Nacional 
de Desenvolvimento, apresentado pela obra “Projeto 
Nacional – O Dever da Esperança”, de Ciro Gomes, e o 
conceito “Cidade Inteligente”, representado em diferentes 
modelos de gestões inclusivas, sustentáveis e inovadoras, 
como o exemplo da cidade de Maringá-PR. 
A formulação das propostas/diretrizes teve como fontes 
os dados programas e ações de sucesso, executados em 
cidades de médio e grande porte, em diferentes estados. 
A escolha das fontes levou em consideração o nível de 
inovação, aprovação popular, alinhamento programáti-
co-ideológico e características da cidade (fatores 
geográficos, econômicos e demográficos semelhantes a 
Sorocaba). 
A partir dessa seleção de dados, ocorreu a avaliação 
técnica setorial de cada área de gestão. Essa avaliação 
técnica foi realizada através de reuniões específicas, com 
técnicos de cada área de gestão. A partir desses encontros 
técnicos, as propostas foram ajustadas à realidade de 
Sorocaba. Também houve o acréscimo de novas propostas, 
formuladas pelos próprios técnicos.   
A terceira e última etapa para definição do Plano de 
Governo formatou as propostas construídas, tendo como 
objetivo o encontro dos aspectos essenciais do Plano 
Nacional de Desenvolvimento com as referências de Cidade 
Inteligente. Uma construção programática focada e 
adequada à realidade e aos anseios da população de 
Sorocaba. 



Demografia e Região Metropolitana
Atualmente Sorocaba tem cerca de 360 bairros e a Zona 
Norte da cidade é a mais populosa. O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDHM) de Sorocaba é 0,798, em 
2010, o que situa esse município na faixa de 
Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). 
A dimensão que mais contribui para o IDHM do município 
é Longevidade, seguida de Renda e de Educação, 
com índice de 0,762.
A cidade de Sorocaba é sede da Região Metropolitana 
(RMS), que compreende 27 municípios, com número total de 
2,1 milhões de habitantes, sendo a 15a mais populosa do País.  
O Produto Interno Bruto (PIB) da RMS é de R$ 77,9 bilhões. 
Ela está situada estrategicamente entre duas importantes 
regiões metropolitanas do País − São Paulo e Curitiba −, 
além de manter limite territorial e processo de conurbação 
com a Região Metropolitana de Campinas. 

Fonte: Fundação Seade.

Economia e Orçamento
Em 2019 Sorocaba ocupou a 11a posição entre os municípios 
paulistas no Produto Interno Bruto, segundo a Fundação 
Seade, e ficou em 23a lugar nas cidades brasileiras. De 
acordo com os dados, a soma de tudo que foi produzido 
pelo município chegou a R$ 31,85 bilhões (PIB da cidade).
O setor de maior arrecadação foi o de serviços, com R$ 15,26 
bilhões, seguido pela indústria (R$ 7,9 bilhões) e ficando em 
8a lugar no ranking estadual. As atividades relacionadas à 
administração, educação e saúde pública e seguridade 
social, agregadas, geraram R$ 2,56 bilhões. Por último, a 
agropecuária somou R$ 33,77. O PIB per capita de 
Sorocaba é de R$ 42 764,72.
O Orçamento Municipal projetado para 2021 é de R$3,076 
bilhões (LDO).  Entre as secretarias municipais com 
orçamento, destaque para a Secretaria da Educação (Sedu), 
com R$ 541,859 milhões, seguida pela Secretaria da Saúde 
(SES), com R$ 529 milhões.



De acordo com o levantamento fechado no ano de 2019, a 
Rede Municipal de Educação (creche, pré-escola, ensino 
fundamental I e II), tem 56.585 alunos matriculados. 
A cidade tem, ao menos, 15 instituições de ensino superior, 
entre elas a Universidade Federal de São Carlos, Fatec, 
Universidade Estadual Paulista e um campus da Pontifica 
Universidade Católica (PUC).
Sorocaba também conta com o Parque Tecnológico 
“Alexandre Beldi Neto” (PTS), com o objetivo disseminar a 
cultura da inovação e empreendedorismo para o 
desenvolvimento sustentável em toda a região por meio da 
articulação entre o poder público, instituições de ensino 
superior e o setor empresarial/industrial, acelerando a 
transformação do conhecimento em riqueza.
 
O PTS é um espaço para que empresas, universidades e 
institutos instalem laboratórios de pesquisa para 
desenvolverem novos produtos ou serviços, gerando 
melhorias na qualidade de vida da população.
 
As instalações estão em uma área de 1,8 milhões de m2, 
organizadas em espaços para criação de empresas 
inovadoras (incubadora), desenvolvimento de atividades de 
Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (P,D&I), projetos com 
as instituições de ensino superior e área estratégica para 
futuros projetos.



- Aprender com o passado, superar as atuais crises e 
construir o futuro

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, o 
caminho para uma Sorocaba mais inclusiva e sustentável

-  Economia forte e inovadora: educação inclusiva e trans-
formadora e novos complexos produtivos

- Educação
- Saúde
- Ação Social e Cidadania 
- Cultura e Economia Criativa
- Esporte e Lazer
- Habitação 

- Segurança 
- Desenvolvimento Econômico, Turismo, Emprego e Renda;
- Zeladoria, Infraestrutura e Planejamento Urbano; 

- Meio Ambiente e Bem estar Animal
- Mobilidade e Transporte Público
- Transparência e Gestão Participativa

Eixo 1 - Um Projeto baseado no Plano Nacional de 
Desenvolvimento, de Ciro Gomes, e no modelo de 
Cidades Inteligentes

Eixo 2 - Cidade Inteligente, com mais inclusão, 
respeito e desenvolvimento social

Eixo 3 - Cidade Inteligente, com mais emprego, 
segurança e desenvolvimento econômico

Eixo 4 - Cidade Inteligente, com melhor mobilidade, 
gestão eficiente e sustentabilidade 





Sorocaba é uma cidade de importância histórica para o 
Brasil. Uma cidade que se desenvolveu por ciclos 
econômicos estratégicos. Da Feira de Muares, passando pela 
Estrada de Ferro, da locomotiva à vapor à locomotiva 
elétrica, da indústria têxtil baseada no algodão, chegando 
ao atual Polo Industrial. Um vanguardismo próprio da 
essência sorocabana. 

Com a chegada do século XXI, novas fronteiras econômicas 
se abriram. A revolução tecnológica e das comunicações 
impulsionam novas formas de produção e de prestação de 
serviços. O mundo conectado é mais exigente, o planeta 
exige sustentabilidade e Sorocaba precisa se preparar para 
o novo um ciclo de desenvolvimento. 
Para dar um passo à diante, Sorocaba precisa de um novo 
Projeto de Desenvolvimento Econômico e Social. As recentes 
crises políticas nas últimas gestões municipais, somadas à 
crise da pandemia do novo coronavírus, reforçam a 
necessidade de uma gestão responsável, empreendedora, 
criativa e inovadora. 

Para tanto, a atuação do poder público como agente 
indutor e regulador do desenvolvimento local deverá, 
obrigatoriamente, conectar a cidade aos conceitos 
predominantes na atualidade, que combinam o 
desenvolvimento econômico e social (baseados na educação, 
na ciência e na sustentabilidade). Sorocaba precisa se 
tornar uma “Cidade Inteligente” (Smat City). 

“O conceito de Cidade Inteligente” ou Smart City, segundo a 
União Europeia, Smart Cities, compreende sistemas de 
pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e 
financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico 
e a melhoria da qualidade de vida.  

Aprender com o passado, superar as 
atuais crises e construir o futuro.



Esses fluxos de interação são considerados inteligentes por 
fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços e de infor-
mação e comunicação com planejamento e gestão urbana 
para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da 
sociedade.” De acordo com o Cities in Motion Index, do IESE 
Business School na Espanha, 10 dimensões indicam o nível 
de inteligência de uma cidade: governança, administração 
pública, planejamento urbano, tecnologia, o meio-ambiente, 
conexões internacionais, coesão social, capital humano e a 
economia”. Fonte: FGV | Fundação Getulio Vargas.
 
Apesar de ser um conceito novo, as Cidades Inteligentes já 
se consolidaram no mundo como um modelo de desenvolvi-
mento sustentável, humano e tecnológico. É o modelo preci-
so para a estruturação de um novo ciclo de desenvolvimento 
para Sorocaba. 

Atualmente, cidades de países emergentes estão investindo 
bilhões de dólares em produtos e serviços inteligentes para 
sustentar o crescimento econômico e as demandas materi-
ais. Ao assumir método de planejamento e de gestão públi-
ca das Cidades Inteligentes, Sorocaba terá mais autonomia 
e dinamismo para enfrentar as crises econômicas e os de-
safios impostos pelo mercado. O plano visa impedir que So-
rocaba sofra crises estruturantes de sua economia local, a 
exemplo do que ocorreu na cidade de Detroit nos EUA (de-
clínio da indústria automobilística e da cadeia de autopeças 
norte-americana). Ter sua base econômica muito dependen-
te de poucas cadeias produtivas é um risco. Prova disso, é a 
indústria metal-mecânica, que já sofre os impactos da mu-
dança de matriz energética da cadeia automobilística e de 
autopeças (substituição dos motores a combustão por mo-
tores elétricos). 

Mais do que uma forma de governar, Sorocaba precisa de um 
reposicionamento do tecido social local, com foco na edu-
cação, capacitação e inclusão em novos meios de produção, 
especialmente na indústria 4.0, com o emprego de alta tec-
nologia, viabilizando a atração de novos investimentos. Um 
projeto estratégico que promova um ciclo de inovação tec-
nológica com a inclusão social.  
 



Para tanto, a proposta deste Plano de Governo é promov-
er o encontro do modelo Cidades Inteligentes com o Plano 
de Desenvolvimento Nacional, apresentado por Ciro Gomes 
e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).  Nessa per-
spectiva, os elementos essenciais para um novo Projeto de 
Desenvolvimento para Sorocaba são a educação, em toda 
sua amplitude, e a conexão com os complexos econômicos 
estratégicos, como as áreas de energia e saúde. 

Enfim, a construção de um novo ciclo de desenvolvimento 
para Sorocaba depende, fundamentalmente, da adoção de 
novas ideias criativas e inovadoras aliadas a um novo pro-
jeto de país. Afinal, Sorocaba tem todas as condições para 
alavancar um novo modelo de desenvolvimento tecnológico 
com inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Uma 
referência inovadora para todo o Brasil. 

- Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, aos moldes do existente na cidade de Maringá-PR, com 
o objetivo de discutir, elaborar e deliberar as diretrizes para 
o desenvolvimento econômico e social para Sorocaba para 
a década que se inicia (2021 - 2030); 

- Garantir a ampla participação da sociedade civil organiza-
da no Conselho, com representação das principais 
instituições da cidade;

- Garantir o caráter deliberativo do Conselho, para legitimar 
e efetivar as decisões junto ao poder público; 

- Estabelecer como missão primordial do Conselho a con-
strução do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Social - Sorocaba 2030; 

- Definir os canais de relacionamento direto entre o Consel-
ho, as universidades, faculdades e escolas técnicas instala-
das na cidade, além do Parque Tecnológico;

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
o caminho para uma Sorocaba mais inclusiva e 
sustentável. 



- No âmbito do Conselho, organizar Câmaras Técnicas Seto-
riais, que garantam a discussão e elaboração de pareceres 
técnicos, para orientar as decisões do colegiado; 

- O Conselho deverá estabelecer, na composição do cole-
giado, a paridade de gênero e a pluralidade étnica entre os 
representes.

Economia forte e inovadora: educação inclusiva e 
transformadora - novos complexos produtivos.

- Com base no Plano Nacional de Desenvolvimento, de Ciro 
Gomes, estabelecer os eixos que deverão nortear a elabo-
ração do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Social - Sorocaba 2030; 

- Definir as ações na área de educação, no sentido mais 
amplo, como base fundamental para o desenvolvimento 
da cidade no médio e longo prazo. Adotar, prioritariamente, 
ações do modelo educacional de Sobral-CE, como 
referências a serem adaptadas à realidade de Sorocaba; 

- Investir de forma prioritária no Programa de Inclusão Digital 
através da educação, como ferramenta indispensável para 
o combate às desigualdades e adequação da rede de ensi-
no à nova realidade dos processos educativos impostos pela 
pandemia;

- Tratar o conceito de “INOVAÇÃO” como elemento central 
para a elaboração, aplicação e gestão das políticas 
públicas; 

- Traçar, em conformidade com o Plano Nacional de Desen-
volvimento de Ciro Gomes, como eixos estratégicos com alto 
potencial de inovação e crescimento para o Plano Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba 2030 as 
áreas de: Educação, Cadeia Produtiva da Energia, Cadeia 
Produtiva da Saúde. 



- Com base no Plano Nacional de Desenvolvimento, de Ciro 
Gomes, estabelecer os eixos que deverão nortear a elabo-
ração do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Social - Sorocaba 2030; 

- Definir as ações na área de educação, no sentido mais 
amplo, como base fundamental para o desenvolvimento 
da cidade no médio e longo prazo. Adotar, prioritariamente, 
ações do modelo educacional de Sobral-CE, como 
referências a serem adaptadas à realidade de Sorocaba; 

- Investir de forma prioritária no Programa de Inclusão Digital 
através da educação, como ferramenta indispensável para 
o combate às desigualdades e adequação da rede de ensi-
no à nova realidade dos processos educativos impostos pela 
pandemia;

- Tratar o conceito de “INOVAÇÃO” como elemento central 
para a elaboração, aplicação e gestão das políticas 
públicas; 

- Traçar, em conformidade com o Plano Nacional de Desen-
volvimento de Ciro Gomes, como eixos estratégicos com alto 
potencial de inovação e crescimento para o Plano Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba 2030 as 
áreas de: Educação, Cadeia Produtiva da Energia, Cadeia 
Produtiva da Saúde. 





- Educação Digital - Investir 1% do Orçamento Municipal num 
amplo programa de inclusão digital e acesso à tecnologia 
para professores e alunos do ensino fundamental. Estrutu-
rar um setor de tecnologia da informação na Secretaria de 
Educação. Iniciar ação permanente de orientação e capaci-
tação dos profissionais da educação para os meios digitais. 
Ampliar os investimentos na estrutura das unidades;

- Cultura Digital - seguir os parâmetros estabelecidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para difundir a cul-
tura digital na Rede Municipal, garantido inclusão por meio 
do acesso aos equipamentos e à internet banda larga para 
toda a comunidade escolar, por meio de parcerias com em-
presas de telefonia;

- Programa Um Tablet, Uma Criança - fornecer equipamen-
tos tablets aos alunos do ensino fundamental após a fase de 
alfabetização, como ferramenta complementar do processo 
pedagógico. Adquirir os equipamentos tablets de empresas 
fabricantes no próprio município, como apoio à economia 
local. 

- Ampliar o ensino integral e priorizar os investimentos de in-
fraestrutura das unidades da Rede Municipal de Educação 
para garantir a expansão desta modalidade de ensino até 
2024;

- Criar programa de inclusão através do esporte, com trein-
amentos no contraturno, em local adequado e com oferta 
de bolsa auxílio aos alunos participantes;

- Criar ações de ensino de línguas estrangeiras na Rede Mu-
nicipal;

Inclusão e Acesso



- Universalização do acesso à creche até 2024, como uma 
das principais metas do governo; 

- Garantir a oferta da modalidade de ensino integral para as 
unidades de pré-escola, ampliando o número de CEI’s para 
crianças de 4 a 5 anos;
  
Gestão e inovação 
- Superação da violência – Elaborar política de superação 
da violência, inclusive  com o uso de novas tecnologias, ar-
ticulada com a comunidade escolar, visando garantir a se-
gurança dentro e no entorno das escolas;

- Fortalecimento dos colegiados, Conselho de Escola e APM, 
para integrar escola e comunidade;

- Programa Escola da Cidadania – implantar projeto com 
orientação aos alunos sobre o funcionamento e atribuições 
do poder público, bem como a pesquisa de dados públicos. 
Articular esse programa ao Parlamento Jovem, desenvolvi-
do pela Câmara Municipal;

- Criar nas escolas o programa Justiça Restaurativa – me-
diação de conflitos na escola através da participação da co-
munidade escolar;

- Criar modelo de gestão que garanta maior autonomia de 
gestão financeira das unidades da Rede Municipal, especial-
mente para manutenção e investimentos em na melhoria da 
estrutura, conforme modelo adotado em Sobral-CE, que tem 
o melhor IDEB do país;

- Investir, de forma diferenciada, nas unidades escolares com 
maiores problemas de aprendizagem, conforme os indica-
dores oficiais da educação. Definir estratégias próprias para 
a solução dos problemas nessas unidades, com desenvolvi-
mento e implantação de projetos direcionados, conforme de 
modelo de Sobral-CE;



- Diversificar as ações educacionais considerando a singular-
idade das regiões, bairros e características de cada unidade 
escolar, conforme modelo de Sobral-CE;

- Criar o plano de metas para elevação gradual dos investi-
mentos em Educação, para 30% do Orçamento;

- Criar o Sistema Integrado de Gestão Escolar, que possibi-
lite a toda comunidade escolar, inclusive aos pais de alunos, 
o acompanhamento do desempenho dos alunos das ativi-
dades desenvolvidas na escola;
 
- Incentivar projetos que viabilizem a adaptação e construção 
de modelos de escolas sustentáveis.

Valorização profissional 

- Criar o Programa de Bolsas Custeio para incentivar os pro-
fessores da Rede Municipal a cursarem mestrado e doutora-
do;

- Garantir uma política de valorização contínua de profes-
sores e demais carreiras da educação, por meio de diálo-
go permanente com a categoria e da oferta de formação 
continuada, por meio da criação da Escola de Formação de 
Professores, conforme modelo de Sobral-CE;

- Resgatar o Centro de Referência em Educação enquanto 
espaço formativo, promovendo a formação permanente dos 
trabalhadores e profissionais da educação a partir da reali-
dade vivenciada na escola em consonância com as deman-
das atuais como infância, sexualidade e gênero, relações ét-
nico-raciais, educação inclusiva, tecnologia da informação e 
comunicação que sejam apontadas pelo coletivo;

- Regulamentar e garantir módulo padrão de recursos hu-
manos, com a garantia de, ao menos, um profissional orien-
tador pedagógico por unidade de educação;



Estrutura 
- Assegurar os padrões de qualidade por meio da reestru-
turação física dos prédios, equipamentos, mobiliários e ma-
teriais didáticos pedagógicos;

- Modernizar as bibliotecas e salas de informática nas esco-
las e criar a biblioteca virtual da cidade, com a disponibili-
zação de acervo de livros digitais para professores e alunos 
da Rede Municipal;

- Implantar programa de climatização das unidades esco-
lares, com a revisão do sistema elétrico (adoção de painéis 
de energia solar) e instalação de aparelhos de ar condicio-
nado;

- Garantir segurança e vigilância em tempo integral nas es-
colas públicas, realizadas por profissional treinado e capac-
itado na área de segurança pública, bem como ampliar o 
sistema de videomonitoramento nas unidades escolares,

- Edificar, ao menos, duas unidades de ensino fundamental 
com padrão ideal para o funcionamento em tempo integral;

- Garantir nas escolas da Rede Municipal equipamentos tec-
nológicos atualizados necessários para alunos e profission-
ais da educação, bem como sinal de internet, banda larga, 
aberto inclusive à comunidade do entorno da escola;

Formação profissional e parcerias
- Criar programa de apoio à pesquisa científica e parceria 
com as universidades;

- Criar o EJA Profissionalizante: Ampliar oferta de ensino 
profissionalizante e cursos de qualificação profissional aos 
estudantes da Educação de Jovens e Adultos, em parceria 
com as universidades públicas e institutos federais;



- Estabelecer parceria com as universidades públicas e 
privadas para oportunizar a formação continuada, em nível 
de especialização lato sensu, aos profissionais da educação 
conforme incisos I e II, do artigo 61 da LDBEN.

Alfabetização e Letramento
- Assegurar a presença de um profissional auxiliar, em pro-
cesso de formação na área da educação para atuar junto ao 
professor da sala até o terceiro ano do Ensino Fundamental;

- Garantir a formação continuada para atender as deman-
das dos trabalhadores envolvidos com a alfabetização;

Diversidade
- Incentivar projetos que fomentem ações afirmativas nas 
escolas municipais, prezando pela inclusão social, igualdade 
racial e respeito às diferentes orientações sexuais;

- Assegurar, por meio de parcerias com universidades, ONGs 
e instituições especializadas, formação às equipes escolares 
voltadas às relações étnico-raciais, diversidade e inclusão, 
visando ambientes plurais, democráticos e antirracistas.



- Sorocaba Saudável – Criar programa que articule os pro-
gramas do sistema de saúde com ações de outras pastas 
da gestão municipal, visando o direcionamento planejado 
de investimentos na melhoria da infraestrutura nos bairros, 
como academias ao ar livre, calçamento, ciclovias, etc. Ga-
rantir atividades físicas monitoradas e projetos de qualidade 
de vida aos usuários do SUS;

- Fortalecer e valorizar as equipes das UBS, com ampliação 
do quadro de servidores, para ampliar a capacidade dos 
programas e prevenção e de acompanhamento e controle. 
Garantir canal de diálogo permanente com os servidores da 
saúde, inclusive para estruturação de ações estratégicas 
para o sistema de saúde; 

- Consolidar o Programa Mais Saúde - transformação das 
Unidades Básicas de Saúde em bases de Estratégia de Saúde 
da Família, garantindo equipes com quadro completo de 
agentes comunitários, e implantação do sistema de entrega 
de Remédios de Alto Custo e de Uso Contínuo em Casa;

- Fortalecimento e ampliação dos núcleos de Estratégia de 
Saúde da Família, inclusive com contratação de médicos e 
ampliação das equipes; 

- Implantar o sistema Agendamento Inteligente, para viabi-
lizar o agendamento das consultas nas UBSs por meio de 
aplicativo de celular, sem necessidade de comparecer às uni-
dades de saúde para realização do agendamento;

- Reorganizar e integrar os serviços de saúde, estruturando 
Redes Regionais de Atenção, considerando o processo geral 
de regionalização da administração municipal; 

Prevenção e Atenção Básica

Melhoria da Gestão e da Estrutura



- Otimizar o monitoramento periódico dos indicadores do 
sistema de saúde municipal, com avaliação mensal da pro-
dutividade das unidades, das ações estratégicas e dos pro-
gramas;  

- Fortalecer as ações de saúde na escola, residências médi-
cas e multiprofissional, para garantir capacitação e melhoria 
dos protocolos de trabalho; 

- Firmar parceria com instituições de ensino técnico e su-
perior, visando o fortalecimento da qualidade dos serviços, 
formação continuada, melhoria dos programas e apoio à 
pesquisa na área de saúde pública. Garantir treinamento dos 
profissionais do sistema de saúde; 

- Promover a integração digital de dados de todas as uni-
dades de saúde, inclusive as administradas por entidades 
filantrópicas e organizações sociais. Implantar um sistema 
unificado de gestão da saúde municipal; 

- Por meio de aplicativo de celular, implantar um sistema sim-
plificado de informações ao usuário dos serviços de saúde. 
Garantir orientação prévia sobre os procedimentos e tipos de 
atendimento mais adequados cada situação, inclusive para 
medir a necessidade de passar pelo Pronto Atendimento;
Implantar gradualmente sistema de climatização (ar-condi-
cionado) em todas as unidades de saúde da cidade; 

- Realizar novos estudos para implantação de um hospital 
público na Zona Norte;

- Fortalecer o programa Melhor Em Casa, por meio do aten-
dimento domiciliar a pacientes acamados e que demandem 
procedimentos como oxigenoterapia, fisioterapia, sonda-
gens, gastrostomias, entre outros; 

- Aprimorar a Vigilância em Saúde para o controle de en-
demias como as arboviroses, estabelecer novas estratégias 
permanentes de prevenção à Dengue, Zika, Chikungunha e 
à Covid-19;

Especialidades, Exames e Programas
Específicos



- Em diálogo com o Ministério da Saúde, buscar mais profis-
sionais médicos para atuar no atendimento das UBS, por do 
programa “Médicos pelo Brasil” (Antigo Mais Médicos);
Ampliar as parcerias e convênios com faculdades de medici-
na para programas de iniciação profissional aos estudantes 
formandos; 

- Garantir os atendimentos de fisioterapia e terapia ocupa-
cional, com estrutura adequada, nos programas de atenção 
básica e no serviço hospitalar;

- Expandir o Programa Saúde na Escola e sistematizar as 
atividades de educação em saúde nas escolas municipais;

- Reforçar a estrutura dos programas de prevenção e atenção 
DST/AIDS;

- Realizar levantamento epidemiológico para diagnóstico da 
atual situação de saúde bucal da população; 

- Implantar o atendimento odontológico ao paciente com 
deficiência (PcD) em nível hospitalar;  

- Efetivar o que está previsto na Política Nacional da Rede 
Cegonha de garantia de assistência à mulher e à criança 
visando à melhoria dos indicadores de mortalidade materna 
e infantil; 

- Garantir políticas de moradia e trabalho para a reinserção 
social dos usuários de CAPS com transtorno mental e uso de 
drogas;

- Ampliar as ações para a saúde do trabalhador. Fortalecer 
o CEREST, para garantir ações de prevenção de acidentes 
de trabalho;

- Ampliar o uso da Telemedicina como instrumento importante 
no diagnóstico à distância de patologias e de orientação de 
procedimentos e tratamentos médicos, inclusive como ferra-
menta para diminuir a demanda reprimida por consultas em 
especialidades; 



- Consolidar programas de prevenção para as comorbidades 
mais recorrentes, como sobrepeso, tabagismo, hipertensão 
e sedentarismo;

- Criar núcleos de especialidades nas Zonas Oeste e Norte, 
por meio de parceria com centros comerciais, galerias e shop-
pings;

- Reformar e reestruturar a Policlínica Municipal, otimizando a 
capacidade de atendimento e garantido melhor acolhimento 
aos pacientes; 

- Otimizar a parceira com o Governo do Estado para o en-
caminhamento mais rápido à exames e cirurgias nas unidades 
da rede estadual de saúde (AME e Hospitais Regionais);

- Pacto pela Vida – Em parceria com entidades terapêuticas, 
criar rede de acolhimento para o tratamento de pessoas que 
estejam em situação de uso abusivo de drogas; 

- Instituir o programa Consultório na Rua - atenção integral 
às pessoas em situação de rua; 



- CadÚnico Produtivo -  Criar um banco de dados de pes-
soas em situação de vulnerabilidade a procura de emprego 
e também canais que consigam levar as oportunidades de 
emprego até as pessoas desempregadas, por meio de par-
ceria com os empregadores; 
  
- Bom Negócio –  Orientação e viabilização de linha de micro-
crédito produtivo com juros subsidiados, em parceria com 
bancos públicos e o Banco do Povo (Governo do Estado), 
para pessoas em situação de vulnerabilidade abrirem seu 
próprio negócio;

- Criar a Casa dos Conselhos - uma estrutura referencial para 
as instâncias de apoio, participação e controle social das 
políticas públicas municipais;

- Garantir uma estrutura adequada de trabalho para o Con-
selho Tutelar;

Assistência, Segurança Alimentar e 
Combate à Miséria
- Quintais produtivos - Em parcerias com a sociedade civil 
organizada, implementar um programa de agricultura urba-
na voltado para a segurança alimentar das famílias, usando 
terrenos públicos e privados ociosos e quintais familiares;

- Metropolização do abastecimento -  Integrar as políticas 
públicas municipais e estaduais e promover a metropoli-
zação do abastecimento, articulando projetos como a Com-
pra de Direta da Merenda via agricultura familiar e demais 
programas de segurança alimentar; 

- CRAS - reestruturar os cursos e serviços oferecidos nas uni-
dades, em consonância com o projeto de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com foco nas novas formas de produção 
e de serviços;

Gestão e Participação Cidadã 



Direito das crianças
- Renda Básica da Primeira Infância -  Assegurar um nível de 
renda que possa garantir condições de consumo e bem-es-
tar mínimas para todas crianças de famílias em extrema po-
breza, conforme classificação do programa Bolsa Família, 
por meio de complemento ao benefício pago pelo governo 
federal; 

- Estruturar um serviço de Atendimento às Crianças e Ado-
lescentes, como porta de entrada para aqueles que sofreram 
violação de direitos, propiciando acolhimento por equipe mul-
tidisciplinar que definirá o encaminhamento para a família e 
serviços de retaguarda;

Direitos Humanos e Proteção
- Efetivar políticas públicas de defesa dos Direitos Humanos 

- Promover ações integradas e transversais para pessoas 
com deficiência, população LGBTQI+, população em situ-
ação de rua, juventude, idosos, igualdade racial, combate à 
intolerância religiosa, política sobre drogas, direito à cidade, 
conflitos fundiários e combate à violência contra a mulher;

- Programa Recomeço - com atuação em prevenção, trat-
amento e recuperação de usuários de drogas. Garantir as-
sistência jurídica e orientação cidadã sobre os impactos do 
uso das drogas lícitas e ilícitas, com foco na reinserção so-
cial; 

- Promover a liberdade religiosa, combatendo as manifes-
tações de intolerância. Criar grupo de trabalho intersetori-
al, com a participação de representantes das comunidades 
religiosas, para estudar e propor ações de enfrentamento e 
combate à intolerância religiosa;

- Estruturar serviço de apoio e referência à comunidade 
LGBTQI+, para o atendimento de vítimas de violência por 
orientação sexual e identidade de gênero, por meio de apo-
io jurídico, psicológico e de serviço social;



- Viabilizar políticas de moradia, trabalho e renda para a re-
inserção social dos usuários de CAPS com transtorno mental 
e uso de drogas; 

Pessoas com deficiência 
- Estimular as iniciativas de empreendedorismo e reforçar as 
políticas de geração de emprego para as pessoas com defi-
ciência; 

- Ampliar e efetivar o acesso das pessoas com deficiência 
aos cargos públicos, por meio de cotas nos concursos e pro-
cessos seletivos;

- Reforçar campanhas de conscientização sobre os direitos 
das pessoas com deficiência;

- Garantir a acessibilidade em todos os prédios públicos, 
eventos esportivos e culturais, com investimentos na read-
equação e fiscalização. Ampliar campanhas de conscien-
tização sobre os direitos das pessoas com deficiência; 

Igualdade Racial
- Garantir a representatividade e a diversidade étnica no gov-
erno, na comunicação e nas propagandas governamentais, 
fortalecendo a difusão de valores característicos da cultura 
negra;

- Fortalecer a participação de pessoas negras em cargos 
públicos (administração direta, empresas públicas e au-
tarquias), como também nas representações nos conselhos 
municipais;

- Instituir o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Ra-
cial;

- Criar no âmbito do Poder Executivo a Coordenadoria de 
Promoção da Igualdade Racial;



- Efetivar ações articuladas para reduzir a mortalidade pre-
coce da população negra, como a mortalidade infantil, ma-
terna e de jovens vitimas da violência; 

- Criar o Selo de Promoção da Igualdade Racial, que garan-
ta incentivo tributário aos empregadores que cumpram o 
critério na contratação da população negra, conforme pre-
visto no Estatuto da Igualdade Racial;

Qualidade de vida aos idosos
- Reestruturar o Centro de Referência do Idoso, otimizando 
as ações de forma descentralizada, com atendimento nas 
diferentes regiões da cidade;
 
- Ampliar o Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso, com 
serviços médicos, de enfermagem, fisioterapia, gerontologia, 
dentista, nutricionista, cuidadores, oferecidos nas residên-
cias dos idosos com algum nível de dependência com visitas 
de equipe multiprofissional;

- Estruturar, em parcerias com entidades, os Espaços de Con-
vivência de Idosos, com oferta de biblioteca, acervo audio-
visual, atividades lúdicas, capacitação e serviço de recolo-
cação profissional; 

Juventude
- Programa Jovens Empreendedores – estruturar espaço de 
para que jovens empreendedores dos segmentos de comu-
nicação e informática possam desenvolver projetos e produ-
tos de interesse público, voltados para uma cidade melhor; 

- Integração Jovem – Abrir os espaços escolares aos jovens, 
em datas específicas (sempre em feriados e fins de sema-
na), para realização de eventos culturais, esportivos e de 
promoção da cidadania; 

Direito das Mulheres
- Efetivar políticas públicas da mulher, articuladas com diver-
sas pastas da gestão; 



- Articular campanhas de combate à violência doméstica, 
ampliando os canais de denúncia em parceria com os órgãos 
de segurança; 

- Oferecer suporte jurídico às vítimas de violência doméstica 
que procuram ajuda no Centro de Referência da Mulher (Cer-
em), bem como atendimento com psicólogos e assistentes 
sociais;

- Garantir ações e programas específicos que promovam a 
proteção e o empoderamento das mulheres negras



- Incentivar e viabilizar a independência financeira das mul-
heres, promovendo cursos de capacitação direcionados a 
esse público;

- Reformulação da LINC (Lei de Incentivo à Cultura) – em par-
ceria com o Conselho Municipal de Cultura e com o Fórum 
Permanente de Culturas, criar grupo de trabalho para read-
equar a lei, diminuir a burocracia e garantir recursos para os 
projetos de forma mais abrangente, efetiva e democrática; 

- Viabilizar a criação de uma fundação voltada para o desen-
volvimento de projetos, cursos e realização de eventos da 
cultura popular nos bairros;

- Estabelecer metas legais do aumento gradativo dos recur-
sos para investimentos no fomento da produção cultural lo-
cal; 

- Mapeamento Cultural  - Garantir levantamento anual de 
toda produção cultural do município e criar canal de divul-
gação da arte sorocabana;

- Fomento à Arte Urbana - Intensificar o apoio à arte urbana 
em parceria com as escolas como uma estratégia de pro-
moção de entretenimento e formação para a juventude da 
cidade. Garantir o financiamento de projetos nessa área por 
meio das leis de incentivo; 

- Observatório de Ideias  -  Criar ferramenta de gestão para 
mapear e atrair talentos das atividades criativas e empreend-
edoras das diferentes regiões da cidade;

- Cinemateca Municipal - Criar espaço para exibição e difusão 
da produção cinematográfica. Viabilizar a implantação em 
prédios de antigos cinemas da cidade;

Incentivo à produção artística e  
economia criativa



- Polo de Capacitação Audiovisual - Criar, em parceria com 
a iniciativa privada, espaço de capacitação e pré-formação 
para profissionais do setor. Promover o intercâmbio profis-
sional e a realização de eventos voltados para a indústria 
cinematográfica; 

- Reforçar o incentivo tributário às produções audiovisuais 
na cidade;

Preservação do Patrimônio Histórico e 
Cultural
- Reforçar a defesa do patrimônio histórico, com diálogo per-
manente junto aos órgãos estadual e federal;

- Reformar o Museu Histórico Sorocabano com a revitalização 
do casarão;

- Complexo Cultural da Estação – revitalizar, melhorar a se-
gurança e ampliar a oferta de eventos, exposições e demais 
atividades no Barracão Cultural, Chalé Francês, Museu Fer-
roviário e Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba; 

- Praça Frei Baraúna – Viabilizar junto ao governo do estado 
e iniciativa privada a revitalização do prédio do Fórum An-
tigo, resgatar a finalidade cultural do espaço. Revitalizar a 
praça e fortalecer eventos como a Feira Beco do Inferno;

Acesso da população aos bens culturais

- Festivais Culturais de Sorocaba – promover eventos anuais 
nas áreas de música, cinema e teatro, com foco no desen-
volvimento da economia criativa; 

- Criar as Bibliotecas Populares nos bairros, por meio de par-
cerias com a iniciativa privada e o terceiro setor;

- Fortalecer a FUNDEC e levar suas apresentações para os 
bairros;

- Reformar o prédio da biblioteca municipal e estruturar no-
vos projetos culturais no local



- CEU DAS ARTES – Ampliar a oferta de atividades, cursos e 
eventos para a comunidade;

- Reestruturar a Escola de Música do Jardim Sandra, ga-
rantindo melhor estrutura para o Projeto Guri e outras ativi-
dades; 

- Feiras Gastronômicas - Promover atividades culturais em 
eventos gastronômicos, com a participação de Food Trucks, 
dando oportunidade e orientação para que pequenos em-
preendedores se organizem e aprimorem seus pontos de 
venda; 



- Lei de Incentivo ao Esporte - Regulamentar Lei de Incentivo ao 
Esporte no município, numa lógica de promoção do desenvolvi-
mento socioeconômico de bairros mais vulneráveis, por meio de 
incentivos fiscais a empresas e a pessoas físicas que apoiarem 
projetos esportivos;

- Fundação de Desenvolvimento do Esporte - viabilizar a criação 
de uma instituição em parceria com o Poder Público, para desbu-
rocratizar investimentos privados em projetos esportivos, como 
cursos e competições; 

- Melhorar a infraestrutura esportiva nos espaços públicos, como 
os parques, centros esportivos, praças e ginásios e, também, o 
estádio municipal. Adequar legislação para otimizar investimos 
privados no setor;

- Promover convênios e parcerias com clubes, associações e em-
presas para viabilizar projetos de inclusão através do esporte; 

- Ampliar a oferta de atividades e projetos esportivos no contra-
turno escolar e no período de férias escolares;

- Programa Vida Saudável - Oferecer atividades monitoradas 
em equipamentos públicos de esporte, especialmente nas Aca-
demias ao Ar Livre, com dias e horários pré-definidos. Articular 
essa ação com as Secretarias de Saúde e de Serviços Públicos;

- Garantir o acesso à atividade física e esportiva gratuita e mon-
itorada para a população, observando-se as particularidades 
de faixas etárias, de gênero e também para pessoas com defi-
ciência; 

- Viabilizar a criação de uma Liga Independente para o futebol 
amador, com o objetivo de fomentar o investimento privado nos 
campeonatos; 

- Bolsa Atleta Estudante - Estabelecer parceria com as escolas 
para viabilizar projeto de treinamento para esporte de alto ren-
dimento, com a oferta de bola auxílio;



- Crédito Cheque Minha Casa - disponibilizar, por meio de parce-
ria com bancos públicos e demais instituições financeiras, crédi-
to subsidiado para reformas de moradias populares; 

- Cessão de lotes populares em zonas urbanizadas para famílias 
construírem novas casas, por meio de ações cooperativas e 
mutirões;

- Cidade Legal – Reforçar a parceria com o Governo do Estado 
para ampliar a agilizar as ações de regularização fundiária para 
residências de famílias de baixa renda; 

- Através de parceria com as construtoras com empreendimen-
tos na cidade, viabilizar a construção de moradias populares, 
através de incentivos tributários e cessão de áreas; 

- Criar programa de aluguel social em imóveis que não estão 
cumprindo o papel social da propriedade;

- Estimular a produção de Habitação de Interesse Social pelo 
empreendedor, por meio de mecanismos como a cessão de cer-
tidão de potencial construtivo para utilização em outras regiões, 
como reembolso ao valor do terreno;

- Ampliar as parcerias com os governos estadual e federal para 
aumentar a produção de Habitação de Interesse Social;





- Fortalecer a Guarda Civil Municipal com aumento de efeti-
vo, modernização de equipamentos e formação continuada;

- Implantar um programa de prevenção à criminalidade nos 
bairros, de forma intersetorial e participativo, nos moldes dos 
Territórios da Paz, do Pronasci;

- Implantar ação intersetorial para prevenção à dependência 
química e ao tráfico de drogas, articulado com programas 
nas áreas de Saúde, Assistência Social, Emprego e Renda, 
Educação, Cultura e Esportes;

- Criar uma central unificada e integrada de monitoramento 
da cidade (GCM, Trânsito, SAMU, Defesa Civil, Bombeiros e 
PM), em parceria com entidades de classe e iniciativa privada;

- Fortalecimento da parceria com a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, por meio do Convênio de Atividade Delegada;

- Implantação de câmeras com sistema/tecnologia OCR, que 
permite a leitura de placas de veículos e ampliar o sistema 
de barreira eletrônica para identificação de veículos envolvi-
dos em atividades criminosas;

- Promover maior integração da GCM com a Polícia Militar, 
por meio do planejamento conjunto de ações especificas, 
compartilhamento de dados e otimização das rotinas op-
eracionais; 

- Ampliar investimentos nas ações de prevenção na segu-
rança pública, através dos modelos de policiamento comu-
nitário e promoção da cidadania. Focar ações estratégicas 
nos bairros com altas taxas de criminalidade, articulada com 
investimentos na iluminação pública, infraestrutura urbana e 
projetos intersetoriais de inclusão social;

- Capacitar o efetivo da GCM para o policiamento comu-
nitário e mediação de conflitos;  



- Setorizar a cidade por áreas/territórios de atuação, de for-
ma integrada com as polícias civil e militar, priorizando a 
prevenção de ocorrências e a relação social entre o efetivo 
da GCM e a comunidade;

- Firmar convênio com o setor empresarial para monitora-
mento dos centros comerciais e seus estabelecimentos com 
câmeras e botão de pânico, em contato direto com a Guar-
da Municipal; 

- Reforçar os programas e ações de combate à violência 
doméstica, especialmente contra mulheres e crianças; 

- Combater a prática dos “pancadões” nos bairros, por meio 
de operações policiais e unificadas e também com a efe-
tivação de programas e eventos culturais voltados para a 
juventude, a serem promovidos em locais seguros e sem cau-
sar impacto aos bairros residenciais; 

- Reforçar a fiscalização sobre os estabelecimentos de suca-
ta e ferro velho, com o objetivo de coibir a comercialização 
de produtos furtados; 

- Reforçar a segurança nas regiões do Terminal Rodoviário 
e dos Terminais de Ônibus, com melhoria da iluminação, im-
plantação de bases da GCM e aumento do ronda ostensiva;
 
- Em parceria com a área de educação e com a comunidade 
escolar, garantir o monitoramento constante das escolas e 
creches para coibir furtos e roubos;

- Criar programa de prevenção à violência e às drogas nas 
escolas municipais, por meio da participação efetiva dos ge-
stores escolares, professores e pais de alunos;

- Melhorar a segurança nos parques da cidade, com ampli-
ação dos pontos de monitoramento por câmeras, rondas 
ostensivas e bases de apoio da GCM; 

- Conselhos Comunitários de Segurança nos Bairros – Garan-
tir a participação da população no debate sobre segurança 
pública. Aproximar os órgãos de segurança dos moradores, 
na discussão sobre as ocorrências e nas estratégias de pre-
venção à criminalidade; 



Inovação e gestão criativa 
- Complexo Produtivo da Saúde - desenvolver no Parque Tec-
nológico pesquisas para a indústria farmacêutica, com foco 
na produção de medicamentos com patentes vencidas. Fir-
mar parcerias com universidades e empresas do setor. Cri-
ar incentivos para implantação de empresas da cadeia far-
macêutica na cidade, agregando ao complexo de serviços 
de saúde nas áreas de serviços e educação; 

- Complexo Produtivo da Energia - articular com as empresas 
do ramo de energia eólica e energia fotovoltaica um arran-
jo produtivo para o setor, articulado com as universidades e 
escolas técnicas, apoiado com incentivos fiscais;

- Criar o Programa Municipal de Certificação de Qualidade 
e Inovação; Garantir a execução de novas Parcerias Públi-
co- Privada (PPPs), concessões e demais iniciativas que pro-
movam a atração de investimentos e geração de emprego e 
renda;

- Em parceria com entidades e sociedade, mapear as vo-
cações e potencialidades econômicas que região da cidade, 
para o melhor direcionamento de projetos e investimentos;

- Criar o Programa Municipal de Comércio Justo e Solidário, 
que buscará, dentre outras ações: a) Articular locais e inicia-
tivas que promovam a realização de eventos de comércio 
justo e solidário; b) Estimular e fomentar o surgimento de fei-
ras locais e temáticas em espaços públicos da cidade;

- Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
de caráter consultivo, formado por representantes da ad-
ministração municipal, das instituições de ensino e pesquisa 
e do setor produtivo;



- Fortalecer a atuação de Sorocaba na integração e consol-
idação de políticas públicas na Região Metropolitana, como 
foco no desenvolvimento econômico regional sustentável e 
descentralizado;

- Reestruturar o Parque Tecnológico como polo de inovação 
e tecnologia regional, articulando projetos de desenvolvimen-
to cientifico das universidades com segmentos estratégicos 
da indústria do setor de serviços. Desenvolver no próprio 
Parque Tecnológico um programa de incentivo a pesquisa 
para elaboração de políticas públicas criativas e inovadoras;

Turismo
- Criar um novo plano de divulgação de Sorocaba como nova 
marca da cidade (divulgação no Brasil e no exterior), para 
atrair novos investimentos e fluxos turísticos, com foco no 
desenvolvimento da economia criativa, eventos, comércio e 
serviços;

- Implantação da “Rua 24 Horas” como centro dinâmico de 
compras, negócios, serviços, lazer e atividades culturais;

- Elaborar e aperfeiçoar os roteiros turísticos, com foco nos 
atrativos históricos, gastronômicos e culturais, de forma in-
tegrada com os demais municípios da Região Metropolitana;

- Estimular a realização de feiras, congressos e convenções 
na cidade, com foco no turismo de negócios;

- Articular a integração dos roteiros turísticos da Região Met-
ropolitana com a cadeia de serviços e eventos ofertados por 
Sorocaba;

- Estruturar o calendário anual de feiras e eventos de forma 
articulada com as cidades da Região Metropolitana;

- Reestruturar os roteiros turísticos e pontos de visitação da 
cidade;

- Estruturar os roteiros turísticos cultural, ambiental, histórico 
e gastronômico de Sorocaba;



- Criar incentivos fiscais para a atração de feiras de negócios 
para a cidade;

Geração de empregos e capacitação
- PRONATEC MUNICIPAL – Criar o programa de bolsas para 
cursos técnicos, com foco nos jovens que buscam o primeiro 
emprego, financiadas pelo próprio municipal, por meio de 
compensação tributária; 

- Criar programas de incentivos fiscais para direcionar in-
vestimentos e geração de empregos em bairros com baixo 
número de postos de trabalho e afastados do centro da ci-
dade, bem como induzir o desenvolvimento local nos bairros 
de periferia;

- Criar o programa Contrata Sorocaba - Incentivo do mu-
nicípio para a primeira contratação de jovens e contratação 
de pessoas em situação de vulnerabilidade;  

- Criar o programa TER (Trabalho, Educação e Renda), vol-
tado para a população jovem, como parte da estratégia da 
formação profissional e de combate ao desemprego, espe-
cialmente para a juventude negra dos bairros de periferia;

- Reorganizar a UNITEN (Universidade do Trabalhador Em-
preendedor e Negócios), ampliando a oferta de cursos de 
qualificação, especialmente para os novos setores estratégi-
cos em crescimento na economia, inclusive com foco na “Rev-
olução Tecnológica 4.0”;

- Em parceria com a iniciativa privada, criar as Frentes de 
Trabalho Emergenciais, para aumentar a oferta de trabalho 
para cidadãos em situação de vulnerabilidade social;

- Criar o Programa Emprego Direto, que estabelece que em-
presas com novos contratos de prestação de serviços jun-
to ao município devam contratar 50% de seus funcionários 
através do cadastro único da cidade (PAT + vulnerabilidade 
social);



Empreendedorismo
- Reestruturar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (CDES), aumentando seu protagonismo no planejamento es-
tratégico da cidade, através de articulação direta e efetiva com 
as diversas entidades e instituições da sociedade civil local;

- Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, para 
garantir recursos estratégicos para ações e projetos de apoio 
ao empreendedorismo, desenvolvimento científico, sustentabili-
dade e criação de políticas públicas inovadoras;

- Articular com bancos públicos a oferta de linhas de crédito, 
com taxas de juros reduzidas, para pequenos e micro empreend-
edores, inclusive MEIs, de regiões com baixa empregabilidade;

- Oferecer, através de parcerias com Sebrae e outras entidades, 
formação e capacitação para novos empreendedores, especial-
mente nos bairros com maior vulnerabilidade social, por meio de 
cursos profissionalizantes;

- Por meio de parcerias com a iniciativa privada, criar o Programa 
de Incubadoras para MEIs nas quatro zonas da cidade, com a 
oferta de espaços compartilhados de trabalho, com estrutura 
adequada e assessoria técnica permanente;

- Simplificar e agilizar os procedimentos burocráticos de abertu-
ra, funcionamento e fechamento de atividades empreendedo-
ras;

- Criar o Centro Incubador de Negócios da Economia Criativa, 
em segmentos como arquitetura, design, artes, moda, audiovi-
sual e demais produções cultuais;

- Ampliar parcerias com as instituições governamentais voltadas 
para a geração de emprego e renda (governos federal e estad-
ual), Sistema “S” e bancos públicos;

- Criar o Cadastro Municipal do Empreendedorismo Inovador, 
para organizar e focar as políticas de qualificação, capacitação, 
divulgação e oferta de crédito para este segmento;

A partir da legislação de incentivo à economia local, usar o poder 
de compra da administração direta para ampliar a participação 
das empresas sorocabanas como fornecedoras do município;



- Incentivo ao Desenvolvimento Urbano  - Lei para a Promoção 
do Desenvolvimento Urbano Sustentável, com ênfase na in-
tegração das atividades rurais e urbanas e ações de órgãos 
e entidades federais, estaduais e municipais, proteção do 
patrimônio cultural e do meio ambiente, além de programas 
de fortalecimento da Região Metropolitana;

- Efetivar ferramentas digitais para solicitação e acompan-
hamento da manutenção de ruas, praças e iluminação públi-
ca; 

- Reestruturar os serviços de podas e árvores junto ao setor 
de zeladoria e manutenção urbana; 

- Renovar a iluminação pública das principais ruas, avenidas, 
praças e parques com a utilização de lâmpadas de LED. Vi-
abilizar esse investimento por meio de PPPs (Parcerias Públi-
ca-Privada);

- Viabilizar obras de adequação viárias para facilitar a ligação 
direta entre as principais avenidas da cidade. Buscar recur-
sos junto aos governos estadual e federal para a construção 
de novos viadutos;

- Viabilizar a construção do corredor viário Norte-Oeste, in-
terligando as avenidas Ipanema (Jd. Botucatu e Elias Maluf 
(Wannel Ville);

- Buscar junto ao governo do estado recursos para a con-
strução do corredor de ligação direta entre a rodovia Rapo-
so Tavares e os bairros da Zona Oeste;

- Reforçar a fiscalização sobre a função social da proprie-
dade e a aplicação do IPTU progressivo; 



- Realizar mapeamento de áreas com pouca permeabilidade 
e adotar medidas de adequação para melhor escoamento 
da água da chuva. Investir na abertura de jardins, plantios 
de árvores e colocação de pisos ecológicos intertravados; 

- Reformar o Mercado Distrital para propiciar melhor organi-
zação e segurança para comerciantes e consumidores; 

- Revitalização do Mercado Municipal, com reestruturação 
do espaço para novos atrativos comerciais e turísticos;

- Viabilizar a reforma dos prédios das 32 unidades do Sabe 
Tudo, por meio de parcerias com entidades para efetivação 
de projetos educacionais e de interesse social. 





Parques, praças e áreas verdes
-  Criar a “Rede Verde”, articulando as diferentes áreas verdes 
da cidade (parques, praças e espaços livres), para estruturar 
áreas de conexão da vegetação e garantir a universalização 
de acesso a esses espaços, por meio do catálogo territorial 
e sinalização adequada;

- Promover a arborização das calçadas, através do plantio 
de espécies adequadas para o meio urbano, respeitando 
as normas de acessibilidade. Viabilizar a arborização dos 
corredores viários com ciclovias;

- Promover o plantio de espécies atrativas para pássaros, 
aumentando a vida na nossa cidade e garantindo a ma-
nutenção das espécies. Além de melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. 

- Melhorar a gestão, manutenção e segurança dos parques 
municipais, por meio de parcerias com o terceiro setor e ini-
ciativa privadas; 

- Garantir a aplicação e gestão adequada dos recursos do 
Fundo Municipal do Meio Ambiente (FAMA), para melhoria e 
manutenção dos Parques, Praças e Áreas de Conservação, 
investimentos em infraestrutura e o Pagamento por Serviços 
Ambientais;

Gestão de resíduos sólidos 
- Lixo Separado - efetivar política pública que garanta a sep-
aração obrigatória dos resíduos sólidos em toda a cidade, 
por meio da separação na fonte dos resíduos secos (reci-
cláveis) e úmidos (orgânicos). Promover parcerias efetivas 
com as cooperativas e entes privados para garantir a coleta.



- Adequar mecanismos de incentivo tributário, campanhas 
permanentes de educação ambiental e fiscalização sobre a 
separação do lixo;

- Agentes Ambientais Comunitários - seguindo os preceitos 
do “eco-trabalhismo”, desenvolver programa de formação 
de agentes ambientais nos bairros, para difundir as orien-
tações e práticas da gestão de resíduos sustentável, inclu-
sive sobre a separação adequada, compostagem domésti-
ca e comunitária. Garantir bolsa auxílio para remuneração 
desses agentes;

- Integrar as ações de compostagem doméstica e comunitária 
à produção de hortas urbanas, como em residências, esco-
las, empresas, bairros e condomínios.

- Garantir melhores condições de trabalho aos catadores e 
coletores de resíduos. Investir na capacitação, formação e 
valorização dos trabalhadores; 

 - Adotar novos sistemas de tratamento para resíduos orgâni-
cos, com foco na compostagem descentralizada, para di-
minuir a quantidade de resíduos destinados aos aterros, con-
forme definições da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS);

- Verificar o cumprimento das metas e seguir as diretrizes 
estabelecidas pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS) baseado na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos;

- Reestruturar e ampliar a rede de Ecopontos nos bairros 
em todas as regiões da cidade, através de parcerias com a 
iniciativa privada, universidades, escolas, supermercados e 
gestão comunitária de ecopontos em praças; 

- Erradicar o descarte e da disposição irregular de resíduos 
em vias públicas, por meio da fiscalização e conscientização 
da população. Detectar os principais pontos de descarte e 
colocar lixeiras e/ou contêineres nos espaços;



- Lixo Zero - Implementar políticas públicas para coibir o au-
mento da geração de resíduos, incentivando a reutilização 
de materiais e estabelecendo metas setoriais (residências, 
indústrias, comércio, serviços);

 - Investir na ampliação do sistema de coleta seletiva, tria-
gem e processamento dos resíduos sólidos, priorizando as 
parcerias com as cooperativas de catadores; 

- Garantir a oferta do serviço da coleta seletiva para todos 
os bairros da cidade, ampliando os serviços cooperados e 
realizando mapeamento e cadastro dos catadores informais;

 - Investir na mecanização e modernização das centrais de 
triagem de resíduos sólidos;

- Cadastrar e acompanhar as atividades dos grandes gera-
dores de resíduos, em conformidade com o Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos; 

Gestão, fiscalização e controle ambiental 

- Controle e gerenciamento da poluição e dos recursos natu-
rais, com atenção especial aos recursos hídricos, às unidades 
de conservação e áreas verdes públicas e privadas;

- Fortalecimento dos instrumentos de Planejamento Ambien-
tal Regional, integrado com a Região Metropolitana de Soro-
caba;

- Implantação de Sistema de Gestão e Gerenciamento de 
riscos ambientais com ampla participação das comunidades;

- Criação de um sistema de indicadores e metas de suste-
ntabilidade no âmbito local, para avaliar políticas, planos e 
programas municipais;

- Implantar programa de incentivo tributário para os chama-
dos “edifícios verdes”, projetados de acordo com os princípios 
de sustentabilidade; 



- Divulgar e promover a legislação de incentivo tributário para 
veículos automotores menos poluentes (híbridos e elétricos), 
por meio da devolução de parte do IPVA;

- Ampliar o Programa de Recuperação Ambiental de Cursos 
D´Água e o Programa Córrego Limpo, este em parceria com 
o governo estadual, investindo na requalificação desses es-
paços e na sua transformação em áreas verdes e Parques 
Lineares, em consonância com o Programa Rede Verde;

- Apoiar o uso de bicicletas como meio de transporte e mo-
bilidade urbana, por meio incentivos tributários para empre-
sas e instituições que adotarem infraestrutura para ciclistas 
e ampliação da oferta de bicicletas no sistema Integra Bike, 
inclusive com a implantação de bicicletas elétricas; (MOBILI-
DADE)

- Ampliar a ações de recuperação e preservação de na-
scentes;

- Substituir os sistemas de iluminação pública convencional 
por lâmpadas de LED; 

- Proibir dentro do município a venda e a utilização de óleo 
diesel com teor de enxofre superior a 0,20% a partir de 2021 
e a 0,10% a partir de 2024;

- Pacto da Energia Limpa - Implantar sistemas de energia 
solar nos prédios públicos e firmar parcerias com instituições 
de pesquisa, o terceiro setor e iniciativa privada para implan-
tação de sistemas de energia limpa fotovoltaica; 

- Criar mecanismos de incentivo à redução gradativa da cir-
culação de veículos automotores usados para o transporte 
individual; 

- Para coibir a poluição atmosférica, implantar um programa 
de monitoramento veicular municipal para os ônibus e os 
veículos de transporte de carga movidos a diesel;



- Estimular, através de mecanismos públicos, a utilização de 
meios de transporte não poluidores, tais como bicicletas e 
outros veículos que não utilizam combustíveis de origem fós-
sil;

- Apoiar, através de financiamento municipal, pesquisas in-
ovadoras nas áreas de resíduos sólidos, energia limpa, mo-
bilidade, habitação e sustentabilidade urbana; 

- Incentivar a agroecologia na produção rural e viabilizar a 
oferta de alimentos orgânicos na refeições dos hospitais con-
veniados da rede públicas de Sorocaba;

- Feiras de Orgânicos - fomentar a realização das feiras 
orgânicas no município, com novos locais em bairros difer-
entes da cidade. Também, capacitar os produtores rurais 
para a Certificação Orgânica ou de Transição Agroecológi-
ca;

Saneamento básico
- Introduzir, gradativamente, no Código de Obras do mu-
nicípio, a obrigatoriedade da captação de água da chuva 
para usos alternativos, inclusive com incentivo tributário, 
visando a preservação da capacidade de abastecimento de 
água potável da cidade;

- Criar mecanismo de acompanhamento, controle social, 
monitoramento dos reservatórios e das condições de abas-
tecimento hídrico da cidade;

 - Adotar medidas estruturais de médio e longo prazo, reor-
denando a ocupação das várzeas, favorecendo a retenção 
do escoamento superficial e o aumento da permeabilidade;

- Fortalecer a participação de Sorocaba nos colegiados e 
espaços de gestão que sejam fundamentais para a preser-
vação da Represa de Itupararanga; 



Bem Estar Animal 
- Programa de Castração em Massa – descentralizar o serviço 
de castração, através de parcerias com iniciativa privada 
e credenciamento de clínicas veterinárias nos bairros, para 
atender simultaneamente as diferentes regiões da cidade; 

- Retomar as campanhas de vacinação anti-rábica;

- Canal de Denúncias de Maus Tratos – criar um canal efeti-
vo, que averigue todas as ocorrências de maus tratos contra 
os animais, de forma ágil e organizada;

- Samu Animal – criação do serviço de atendimento móvel 
de urgência e emergência para o atendimento veterinário;

- P.A. Animal – criar o serviço de Pronto Atendimento Veter-
inário para atender os animais provenientes de famílias de 
baixa renda;

- Readequar o Canil Municipal, para atender a demanda de 
forma eficiente e organizada;

- CETAS – Centro de Triagem de Animais Silvestres – estru-
turar esse serviço, de maneira consorciada com outros mu-
nicípios, para o recebimento, resgate e destinação adequa-
da de animais silvestres em situação de risco; 

Educação ambiental 
- Estimular e apoiar processos de formação de educadores 
ambientais;

- Garantir a formação ambiental continuada e inicial de pro-
fessores dos sistemas de ensino;

- Ampliar as ações de educação ambiental, por meio da 
criação de EcoBrinquedotecas, projetos de monitoria ambi-
ental, programas de premiações, certificações, incentivos e 
estímulos para práticas sustentáveis;

- Efetivar na Rede Municipal de Educação projetos e ações 
pedagógicas de educação ambiental, difundindo e fortalecen-
do o conceito de sustentabilidade ambiental pela cidade.



- Melhorar a integração do transporte público com os difer-
entes modais; 

- Bilhete Único Mensal – Oferecer ao usuário do transporte 
coletivo pacotes mensais e semanais de passagem para re-
alização de viagens ilimitadas; 

- Otimizar os corredores do BRT com a implantação de bici-
cletários nos Terminais e em estações estratégicas, por meio 
de parceria público-privada;

- Viabilizar parcerias público-privada para investimentos na 
manutenção e sinalização das de rota do BRT, com base na 
projeção de desenvolvimento econômico local nos bairros 
gerado pelo novo sistema de transporte;

- Investir em ações e campanhas de educativas para dese-
stimular o transporte individual em veículos automotores; 

- Por meio de parcerias, criar bolsões de estacionamento 
próximos aos Terminais de Ônibus e aos Terminais do BRT;

- Reforçar as metas de redução de emissão de poluentes 
pela frota de ônibus urbano; 

- Reforçar as metas para substituição dos ônibus com motor 
dianteiro por ônibus com motor traseiro, que geram menor 
poluição sonora e garantem melhores condições de trabalho 
aos motoristas; 

- Buscar junto ao Governo do Estado a integração física dos 
sistemas de ônibus de Sorocaba e Votorantim; 

- Viabilizar a construção do novo Terminal Rodoviário, por 
meio de parceria com a iniciativa privada, em local adequa-
do e mais próximo dos eixos rodoviários; 



- Realizar o mapeamento de pontos estratégicos para im-
plantação de novas estações do Integra Bike; 

- Implantar, por meio de parcerias, bikes elétricas no sistema 
Integra Bike; 

- Criar programa de incentivo tributário para empresas e in-
stituições que ofereçam estrutura para trabalhadores e es-
tudantes ciclistas, como a implantação de bicicletários e 
vestiários; 

- Ampliar investimento para garantir melhor mobilidade para 
as pessoas com deficiência. Ampliar a frota de ônibus adap-
tado e garantir acessibilidade adequada nos terminais, es-
tações e pontos de ônibus;

- Calçada Segura –  Criar programa para mapear e realizar a 
manutenção de calçadas em situação crítica, para garantir 
acessibilidade. Ampliar e reformar as calçadas nos centros 
comerciais dos bairros, especialmente no entorno de feiras e 
mercados populares. 

- Otimizar a integração do sistema BRT com as linhas inter-
bairros, para garantir viagens mais rápidas entre as regiões 
da cidade, sem necessidade de passar pelos terminais cen-
trais; 

- Estabelecer canal direto de diálogo permanente com os 
trabalhadores dos sistema de trânsito e transporte, para ga-
rantir boas condições de trabalho e direitos; 

- Intensificar campanhas educativas no trânsito para pre-
venção de acidentes;

- Buscar junto às concessionárias de rodovias e ao Governo 
do Estado melhorias em acessos estratégicos para cidade, 
especialmente, ao novo Hospital Regional; 

- Implantar sistemas de semáforos inteligentes nos principais 
corredores e cruzamentos da cidade; 



- Orçamento Cidadão - criar mecanismo digital, por aplica-
tivo de celular, que possibilite aos moradores indicarem as 
principais prioridades da região onde residem para os inves-
timentos a serem programados no Orçamento Municipal, at-
ravés da LDO e da LOA; 
 
- Criar o Laboratório de Inovação de Sorocaba, no âmbito 
do Parque Tecnológico. Uma estrutura institucional para a 
promoção da eficiência do setor público, para o desenvolvi-
mento de práticas inovadoras na gestão pública municipal e 
disseminação da cultura de inovação em Sorocaba; 

-Instituir Conselho Municipal de Inovação – para garantir a 
participação da sociedade civil no desenvolvimento da políti-
ca de inovação municipal, apoiando no mapeamento de clus-
ters econômicos, cadeias produtivas com potencial e moni-
toramento das ações do município; 

- Observatório Social - criar mecanismo de controle da so-
ciedade civil sobre os procedimentos de compras, licitações 
e aditamentos de contratos realizados pela administração 
pública;

- Sorocaba Eficiente - Criar programa de metas e resultados 
para os servidores públicos das administrações direta e indi-
reta, por meio de bonificação;

- Programa Processos Digitais - digitalizar processos admin-
istrativos em todos os setores, para garantir uma tramitação 
mais ágil e também diminuir o consumo de papel; 



- Organizar as principais cadeias de suprimentos da prefei-
tura e estudar os métodos de compras de materiais ou con-
tratação de serviços de suprimentos que melhor atendam 
às áreas fins;

- Descentralizar compras públicas quando os estudos mostra-
rem melhoria de performance e concentrar a contratação de 
serviços ou suprimentos quando houver significativo ganho 
de escala;

- Fortalecer os mecanismos de compras públicas sustentáveis 
valorizando a aquisição de produtos reciclados e o fomento 
a pequenos fornecedores, com ênfase em compras locais;

- Fortalecer os mecanismos de controle interno e combate a 
corrupção, com fiscalização e auditoria permanentes, inclu-
sive em parceria com entidades da sociedade civil e órgãos 
do sistema de justiça;

- Modernizar toda a estrutura de informática dos órgãos pú-
blicos, incluindo sistemas de comunicação e transmissão de 
dados;

- Tornar eletrônicos os processos administrativos com me-
canismos de controle, análise de desempenho, contadores 
de prazos, indicadores para a análise da eficiência e outros 
procedimentos;

- Criar a Escola da Transparência - projeto educativo de 
inclusão cidadã em parcerias com as escolas públicas e 
privadas, para ensinar os estudantes a acompanhar e pesqui-
sar informações de interesse público no Portal da Transpar-
ência;


