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PRINCÍPIOS GERAIS. 

Vivenciamos um período de grandes transformações socioeconômicas, tecnológicas,  

ambientais e culturais. É notório que estamos na pior crise que o mundo já enfrentou - 

não somente sanitária - mas também de governança, valores, e mais do que nunca 

precisa-mos de governantes com visão de futuro e com grande capacidade de gerir 

problemas.  

O desafio urgente que temos pela frente é responder perguntas simples mas ao mesmo 

tempo com respostas complexas:  

- Como conduzir uma cidade pós-pandemia com uma agenda econômica agressiva com 

sustentabilidade ambiental e justiça social, com transparência e democrática? 

Torna-se obrigatório nessas eleições que o governante entenda que não há mais tempo a 

perder e que as soluções dependerão muito mais da criatividade do que dos recursos 

financeiros.   

O Plano de Governo “SOROCABA. FORTE E UNIDA PRA CRESCER” tem como proposta um 

novo paradigma de desenvolvimento pautado nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, que serão trabalhados no município em cima de 12 eixos 

de trabalho, com plano de ação agressivo e indicadores monitorados pela própria 

população. Esse é o compromisso do nosso governo, uma cidade na qual a população seja 

o personagem principal da administração pública.   

As diretrizes expostas tiveram a participação de diversos representantes dos segmentos 

da sociedade e estarão abertas a contribuições de toda população ao logo da campanha.  



Acreditamos que nossas propostas formam um conjunto de compromissos que 

permitirão a Sorocaba continuar crescendo de forma equilibrada e com responsabilidade, 

com mais qualidade de vida e oportunidades para todos.  

Da mesma forma que nesses últimos meses frente à Prefeitura de Sorocaba dedicamos 

todo nosso esforço para cuidar da nossa cidade, queremos aqui estabelecer um 

compromisso com todos os sorocabanos, de continuar a administrar para todos, sem 

preconceitos ou discriminação, cuidando de todas as regiões da cidade, promovendo uma 

cidade mais unida, mais integrada e mais justa para todos que nela vivem, trabalham e 

constroem suas vidas, sem abrir mão da ética, do respeito e da transparência.   

A proposta de apresentarmos o Plano de Governo em consonância com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável é acreditar que é possível, necessário e urgente 

implementar um novo paradigma de Gestão Pública com desenvolvimento.  

O objetivo principal do Plano de Governo é a construção de uma cidade cada vez mais 

desenvolvida, econômica, social e ambientalmente, pautada no conceito da 

sustentabilidade, que tenha a inclusão social como prioridade, e o respeito a seus 

cidadãos como guia de suas ações. Esses são os compromissos que estabelecemos e pelos 

quais luta-remos incansavelmente para bem representá-los.  



AS  PESSOAS. 
Garantir  que  todos  os sorocabanos possam alcançar seu potencial em matéria de 

dignidade e igualdade, em um ambiente saudável, respeitador e acolhedor. 

SUSTENTABILIDADE. 
Proteger nossa cidade contra a degradação e transformá-la como município modelo na 

gestão sustentável de seus recursos naturais para atender as necessidades da presente e 

futuras gerações. 

EFICIÊNCIA COM GESTÃO. 
A administração pública tem sua atividade voltada para um único objetivo: o bem comum 

da coletividade administrativa. Sendo assim, toda atividade desempenhada pelo gestor 

público deve estar orientada a este objetivo. 

TRANSPARÊNCIA E LEGALIDADE. 
A transparência aproxima a sociedade da gestão pública estimulando a participação e o 

controle social das ações do governo e de seus representantes. Os órgãos públicos têm 

por obrigação proporcionar a divulgação das informações pro-movendo a transparência 

de suas ações.  

DESENVOLVIMENTO COM INOVAÇÃO. 
Garantir que todos os sorocabanos possam desfrutar de uma vida próspera e plena, co 

desenvolvimento econômico, social e tecnológico visando a sustentabilidade. 
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01 UMA CIDADE COM JUSTIÇA 
SOCIAL, QUE COMBATE A POBREZA.  

A função da Assistência Social é o atendimento das necessidades básicas dos indivíduos 

e das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco, 

inserindo-os na rede de proteção social local cujos programas e ações têm como objetivo 

o resgate dos vínculos afetivos, o resgate da fraternidade, o resgate da cidadania, a 

inclusão social e econômica. Mas em que pese a grande amplitude dos objetivos da 

Assistência Social, indiscutivelmente é a pobreza o seu maior desafio.   

Sorocaba, apesar de ser uma cidade desenvolvida e economicamente importante abriga 

uma boa parcela da nossa população em situação de extrema pobreza. Loteamentos 

irregulares, moradia subumanas, aumento da população de moradores de rua, jovens fora 

da escola, sem oportunidades, aderindo ao uso, abuso e ao tráfico de drogas, são alguns 

dos desafios que já estamos enfrentando.  

O nosso governo já vem trabalhando fortemente para transformar essa realidade e as-

segurar condições dignas de vida a todos. A inclusão social, dessa maneira, deve dar 

conta dos aspectos sociais, econômicos, urbanos, políticos e de segurança da vida na 

cidade.  

• Fortalecimento da Rede de Proteção Social do município .  

• Criação de um grande Programa de Distribuição de Renda para redução da extrema 

pobreza no município.  

• Ampliação do combate ao trabalho infantil  



• Ampliação de Programas de auxílio às famílias. 

• Fortalecimento do Programa Entrelaços.  

• Fortalecer programas voltados aos jovens do município. 

• Parceria com a Secretaria de Cultura, Esportes e Desenvolvimento Econômico para 

inserção da população mais carente do município.  

• Fortalecer programas voltados aos idosos. 

• Ampliação do Projeto Guarda Continuidade subsidiada.  

• Investimento em infraestrutura de segurança e inclusão nos territórios mais 

vulneráveis. 

• Ampliar o cuidado com nossas crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade e 

risco social, pelos programas que priorizem o seu desenvolvimento integral nos campos 

educacional, social, cultural e da saúde.  

• Atualizar o censo de moradores de rua, respeitando seu direito à proteção social, 

buscando a reinserção familiar e comunitária, e oferecendo políticas de saúde aos que 

apresentem algum grau de dependência química ou transtorno mental. 

• Ampliação do projeto de acolhimento de idosos. 

• Investimentos destinados ao desenvolvimento pessoal e social de jovens em situação de 

vulnerabilidade, entre 16 e 18 anos de idade, além de realizar atividades de interesse 

social junto à comunidade.  



02 CIDADE DO PLANEJAMENTO 
URBANO DO FUTURO. 
Sorocaba é considerada umas principais cidades do Brasil e precisa de uma olhar mais 

amplo em seu Plano Diretor com objetivo de se modernizar e iniciar uma planejamento 

para elaboração de obras essenciais, modernas, funcionais e adequadas às necessidades 

da população, em consonância com conceitos de uma cidade moderna e do futuro.  

• Implantação de um grande sistema eletrônico para desburocratização e melhor 

atendimento aos profissionais e população a fim de agilizar processos e reduzir prazos 

para tramitação e aprovação de projetos   

• Realização de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação com participação da 

sociedade  

• Realizar a atualização do Código de Obras.  

• Aprovação de Projetos por Via Eletrônica para melhor atendimento aos profissionais e 

responsáveis técnicos com diminuição substancial dos trâmites.  

• Construção da nova rodoviária com a participação da população e entidades 

representativas.  

• Conclusão do Projeto do Anel Viário, futuro trecho Oeste do Anel Rodoviário que 

circundará a cidade de Sorocaba. Hoje o projeto contempla o final da avenida Dr. Américo 

Figueiredo e início da estrada do Ipatinga, que liga Sorocaba a Iperó. O Anel Rodoviário 

em estudo contemplará a ligação do trecho com a avenida Ipanema, passando por uma 

área da Fazenda Alteza e no sentido inverso, ligando com a rodovia Raposo Tavares. O 



projeto tem como objetivo ligar Sorocaba por vias rápidas e seguras com Araçoiaba da 

Serra, Iperó e à rodovia Castelo Branco via avenida Itavuvu. No lado oposto já existe a 

rodovia Raposo Tavares, a Celso Charuri e a Senador José Ermírio de Moraes que fecham 

o anel no entorno de Sorocaba.   

• Estudo para revitalização das linhas férreas 

• Criação de um programa de recapeamento asfáltico e recuperação de vias públicas nos 

bairros mais degradados   

• Criar estudo para modernização do Centro da cidade.  

• Revitalização das ciclovias do município.  

• Criação do Conselho Urbano da Cidade com todas as entidades representativas para 

discussão do desenvolvimento urbanístico e paisagístico sustentável do município. 

• Criação do Código de unificação de modelo arquitetônico público da cidade a fim de criar 

características próprias do município. Programa de padronização do imo-biliário público 

da cidade.  

• Investimentos na Feira da Barganha melhorando a experiência para o Público, tanto no 

ponto de vista de lazer como de negócios. 

• Investimentos no Mercado Distrital. 

• Revitalização do Ceagesp. 



03 SAÚDE DE QUALIDADE PARA 
TODOS. 
  
A insatisfação com a qualidade dos serviços do sistema de Saúde está entre as maiores 

reclamações dos nossos munícipes. Um dos maiores desafios, de grande parte das 

cidades brasileiras nessas eleições, com certeza será a saúde.  

Não há outra saída para o melhoramento da saúde no município se não houver 

investimentos em gestão e inovação.  

Precisamos urgentemente melhorar a qualidade de atendimento e a cobertura dos 

serviços oferecidos para satisfazer de forma plena as necessidades da população. 

Desafios como: atendimentos de qualidade, aumentar as especialidades, diminuir o tempo 

de atendimento, resolver o problema da demora na realização dos exames e melhorar a 

demanda e velocidade na distribuição dos medicamentos básicos nas unidades de saúde 

são missões que estaremos dedicando de forma integral. Para tanto, em nosso governo, a 

saúde será priorizada com a finalidade entregar um serviço de qualidade.  

• Criação de centro voltado à saúde da mulher. 

• Atenção especial no atendimento da pediatria. 

  

• Apoio às pessoas em situação de rua e grupos de riscos e combate às drogas. 

• Iniciar programa para atendimento via Telemedicina.  

• Implantação do Prontuário Eletrônico para melhor integração dos dados dos pacientes.  

• Fortalecimento da equipe de atenção primária em todas as unidades. 



• Instalação da Nova Policlínica com mais especialista e exames diagnósticos. 

  

• Melhorar ainda mais a parceria com a Santa Casa de Sorocaba e demais entidades de 

apoio à saúde do município.  

• Reorganizar o fluxo de atendimento de urgência e emergência no município para melhor 

atendimento da população.  

• Criação do programa para diminuir a fila de espera das principais especialidades 

médicas.  

• Realizar ações de prevenção e promoção a saúde nas Unidades Saúde da Família e 

comunidades. 

• Fortalecer a rede de cuidados a comunidade a partir da promoção, proteção e educação 

em saúde.   

• Reorganização da Saúde Bucal, com implementação e ampliação dos Programas.  

• Criar um Sistema Único de Ouvidoria Municipal de Saúde.  

• Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de 

drogas.  

• Melhorar a assistência farmacêutica no município.  

• Investir em programa de medicina preventiva, com valorização e ampliação do 

programa saúde da família.   



• Diminuir o tempo de espera na fila de consultas nas Unidades Básicas de Saúde e o 

tempo para realização de exames e procedimentos de especialidades. 

   

• Manter e ampliar parcerias com hospitais e universidades locais da área médica. 

• Investir na Atenção Básica tornando-a mais inclusiva, com aprofundamento do modelo 

da estratégia de saúde da Família, ampliação das equipes e do atendimento.   

• Valorização e ampliação do programa “SÁUDE DA FAMÍLIA” aumentando o número de 

agentes comunitários da área da saúde.  



04 CIDADE INTELIGENTE,  
INOVADORA E TECNOLÓGICA. 
Uma cidade com ambiente favorável à inovação tem grandes chances de ser um local 

melhor para todos os que vivem nela e o desafio de incentivar cada vez mais a inovação e 

a tecnologia é urgente. Sorocaba é sede de uma região metropolitana com 27 municípios e 

tem o  papel de se organizar para colaborar com o processo de transformação da 

economia regionalmente.   

A proposta do governo é trabalhar ainda mais eixos importantes que posicionará 

Sorocaba entre os principais municípios mais desenvolvidos e inovadores e tecnológicos 

do Brasil.  

• Oferecer e promover cursos de capacitação. 

• Investimentos em tecnologia que permitam aos cidadãos e às cidadãs maior facilidade 

de acesso e uso dos serviços públicos, acompanhamento e transparência da gestão 

municipal.  

• Construção da Fase II do núcleo do Parque Tecnológico com recursos da iniciativa 

privada.  

• Implantação de tecnologias de energia sustentável nos principais pontos da cidade. 

• Criação de programa para conectividade cobrindo do centro da cidade às periferias. 

• Implantação do programa para gerar eficiência nas operações urbanas, mantendo seu 

desenvolvimento econômico ao mesmo tempo melhorando a qualidade de vida da 

população.  



• Incentivar o empreendedorismo no município. 

• Incentivar os jovens a conhecerem o mundo Maker 

• Incentivar o avanço das soluções tecnológicas para sanar os problemas do município. 

• Implantar posto de Atendimento ao Trabalhador e facilitar o acesso à informação, 

microcréditos, vagas disponíveis no mercado de trabalho num mesmo ambiente.  

• Facilitar e atrair o empresariado interessado em investir ou se instalar na cidade. 

• Trabalhar pela internacionalização do Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, consolidando e 

ampliando a condição do município como centro especializado na manutenção de 

aeronaves e ampliando as possibilidades de torná-la um ambiente alternativo para voos 

internacionais, desafogando grandes centros e ao mesmo tempo sendo uma opção 

próxima destes.   

• Investir no projeto ferroviário com intuito de incrementar e fomentar roteiros turísticos. 

• Atrair eventos de grande movimentação de pessoas para Sorocaba, incrementando a 

rede hoteleira, gastronômica e de serviços.  

• Retomar o incentivo ao turismo e a consolidação do município como destino dos 

apreciadores da culinária diversificada.  

• Incrementar e ampliar parcerias visando a consolidação do conceito da logística reversa 

no município, dando a destinação correta para equipamentos eletroeletrônicos em 

desuso.  



• Ampliar os serviços e equipamentos disponibilizados no Telecentro do Projeto 

Metareciclagem, com o objetivo de oferecer um atendimento maior à comunidade.  

• Regulamentar a Lei de Economia Reversa, em conjunto com a Secretaria de Meio 

Ambiente, CMTCI e APL Metalmecânico. 

• Trabalhar pela destinação de emendas parlamentares (estaduais e federais) para 

ampliar as possibilidades de investimentos em setores como o Turismo, ampliação das 

oportunidades de cursos profissionalizantes e de requalificação.  

• Atuar junto às instâncias governamentais estadual e federal visando a ampliação dos 

programas e limites de microcrédito disponibilizados aos empreendedores locais.   

• Ampliar e diversificar os cursos oferecidos pela Uniten, em sintonia com as de-mandas 

do mercado (identificadas pelo PAT, pesquisas e outros indicadores), ampliando as 

possibilidades de empregabilidade do público-alvo dos cursos. Priorizar pessoas em 

situação de desemprego, alta vulnerabilidade, PCD (Pessoa com Deficiência), mulheres 

arrimo de família, primeiro emprego e terceira idade.   

• “MEU PRIMEIRO EMPREGO” - Orientar e preparar o jovem na busca do seu primeiro 

emprego e compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional, 

utilizando a metodologia Canadian Steel Trade and Employment Congress (CSTEC), onde 

os participantes formam um “time” para troca de experiências e procura conjunta por 

emprego ou ocupação. Visa na orientação sobre elaboração de currículo, preparação para 

entrevistas de emprego, Pacote office, Matemática básica, Redação, Psicóloga para ajudar 

na orientação e na escolha de uma profissão. Destinado a jovens, a partir dos 16 anos, em 

busca do primeiro emprego.  



• INCLUSÃO DIGITAL PARA JOVENS E 3ª IDADE - Oferecer curso básico de informática 

(introdução à microinformática, Word, Excel, PowerPoint e Internet), atendendo jovens a 

partir de 16 anos em busca do primeiro emprego e pessoas da terceira idade, a partir dos 

60 anos.  

• UNITEN ON-LINE DE CURSOS EAD – Aproveitar a nova realidade do isolamento social 

para desenvolver e implantar a Uniten On-Line, dando a oportunidade de qualificação e 

requalificação profissional no formato EAD. Necessária a criação de plataforma específica 

e sua respectiva manutenção.  

• UNIVESP – POLO UNITEN – Ampliar o número de vagas e cursos disponibilizados pela 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo – instituição vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado, ofertando cursos EAD de graduação superior. Atualmente são 

disponibilizados os curso de Engenharia da Computação, Pedagogia, Matemática, Gestão 

Pública e Letras.     

• IMPLEMENTAR O “COMTER” E O “FUMTER” Lei 12.216/2020 – Buscar recursos visando a 

efetiva implementação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - COMTER e 

o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – FUMTER, instituídos este ano pela lei 

12.216/2020 e cuja finalidade básica é participar da implementação do Sistema Público de 

Emprego, Trabalho e Renda no município. Caberá ao Conselho desenvolver as ações de 

políticas públicas, voltadas às pessoas em situação de desemprego e alta vulnerabilidade. 

• CONSOLIDAR O “COSTURANDO LAÇOS” – Consolidar e ampliar o Programa “Costurando 

Laços”, promovendo a capacitação profissional voltada ao corte e costura e uma série de 

ações na área de confecção de agasalhos, cobertores, enxovais para bebê e vestuário em 

geral, que serão destinadas as entidades assistenciais do município de Sorocaba.  



• AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL “VIA RÁPIDA” – Conquistar maior número de 

cursos gratuitos de qualificação profissional vinculados ao Programa, que tem duração de 

até 160 horas, para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de 

empregabilidade e geração de renda. A partir da parceria entre esta-do e município, o 

curso poderá ser realizado por meio de uma unidade móvel ou em local pedagogicamente 

adequado para tanto.   

• AMPLIAR PROGRAMA MEU EMPREGO - “TRABALHO INCLUSIVO” - O Programa Meu 

Emprego Trabalho Inclusivo é um programa do Governo de SP que tem como objetivo 

promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Objetivo é promover a inclusão, permanência e 

desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  

• EXPO-TRABALHO – Retomar a realização da Expo-Trabalho, visando a priorização da 

preparação das pessoas que buscam recolocação e oferecer grande variedade de oficinas, 

palestras, dinâmicas de grupos e testes vocacionais.  



05 CIDADE SEGURA. 

Embora a segurança pública seja atribuição do Estado, o município de Sorocaba sem-pre 

contribuiu de maneira efetiva para a proteção da população por meio de parcerias e de 

trabalho integrado entre as polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal para deter o 

avanço da criminalidade, da cooptação dos jovens para as drogas e o crime. Ações mais 

efetivas serão implementadas para aumentar a sensação de segurança da nossa 

população e diminuir os índices de criminalidade existentes. 

• Instalação de câmeras de monitoramento na porta de escolas, ligadas a uma central 

monitorada pela Guarda Municipal, para inibir crimes em tempo real.  

• Valorização dos agentes de segurança e promoção de treinamento especializado e 

continuado. 

  

• Ampliar o monitoramento digital, sistema de vigilância por meio de câmeras em vias 

públicas estratégicas, integradas aos bancos de dados de órgãos públicos, para identificar 

veículos furtados e roubados, utilizados em crimes diversos.   

• Atualizar e equipar a Central de Operações Especiais e Inteligência da Guarda Civil 

Municipal de Sorocaba, proporcionando melhora no atendi-mento à População com 

melhor e maior acesso às imagens das câmeras de monitoramento por meio de Vídeo 

Wall, atendimento mais preciso e mais rápido às ocorrências, melhor integração entre os 

órgãos de segurança pública.   



• Melhora do Sistema de Muralha Eletrônica com câmeras fixas e serviço de inteligência 

na identificação, captura, armazenamento e tratamento de imagens através da leitura 

automática de placas de veículos, rápida resposta e apoio das Polícias Civil e Militar na 

resolução de crimes, resultando na redução considerável da criminalidade, melhor 

controle das entradas e saídas do município, maior segurança as zonas urbanas, rurais e 

industriais.  

• Sistema GPS nas viaturas da Guarda Municipal e agentes de campo permitindo controle 

e rápida distribuição de ocorrências à viatura mais próxima. Mais eficiência e agilidade 

no atendimento das ocorrências e solução de crimes, impactando na redução da 

criminalidade e aumentando a área de atuação no município.   

• Adoção de tecnologias na área de segurança como drones, câmeras de identificação 

facial e inteligência artificial para combate ao crime.  

• Estruturação para Prevenção e Socorro a Desastres: Sensores que Detectam o 

Movimento de Massa nas 88 áreas de Risco de Deslizamento proporcionando redução 

considerável de vítimas dessas ocorrências.   

• Aumento da Tropa e Fortalecimento da GCM: Estruturação com veículos de porte 

adequado. 

  

• Aquisição de armamento e equipamento tático de desempenho melhorado; aumento da 

tropa da GCM.  

• Criação de inspetorias nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste, otimizando o tempo de 

atendimento das ocorrências e aproximando a GCM da população. Proporcionando 

redução dos índices de criminalidade, maior agilidade e eficácia no atendimento. 

   



• Incentivar a multiplicação dos programas Vizinhança Solidária. Esse programa visa 

articular os vizinhos, em uma área da cidade, nas ações de vigilância (WhatsApp) e 

segurança: “um por todos e todos por um”.   

• Estabelecer projetos e ações antidrogas e álcool, promovendo parcerias entre as Polícias 

Civil e Militar e as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social. 

• Estabelecer projetos e ações contra a violência no trânsito em parcerias entre a Polícia 

Militar e as Secretarias Municipais. 

• Estimular a criação de CONSEG´s valorizando-os como importantes parceiros para a 

manutenção da ordem pública.   

• Reestruturação da carreira da Guarda Civil Municipal. 

• Fortalecimento do Programa PROERD Municipal.  



06 CIDADE AMIGA DA CRIANÇA  E DO 
ADOLESCENTE.  
A EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA. 

O programa tem por objetivo reafirmar o compromisso com as nossas crianças e 

adolescentes. A proposta é utilizar os equipamentos da prefeitura e fazer parcerias com a 

sociedade civil para desenvolver um conjunto de ações com foco no cuidado das crianças 

e adolescentes.   

O foco do programa é a criação de oportunidades para desenvolver talentos, garantia de 

vagas e bons serviços nas escolas, direito à boa assistência na saúde e combate aos maus 

tratos além de progressivo aumento na oferta de vagas em creches, priorizando quem 

mais precisa.  

• Garantir uniforme escolar de qualidade para todas crianças.  

• Atingir o atendimento em 100 % da demanda de vagas para creche (0 a 3 anos).  

• Garantir uma merenda de qualidade e com avaliações constantes dos pais.  

• Proteção à infância e adolescência com canal de denúncia integrado com Polícia Civil e 

Ministério Público contra todas as formas de violência, como maus-tratos, abuso e todos 

os tipos de exploração.  

• Atingir o atendimento em 100 % da demanda de vagas para creche (0 a 3 anos).  

• Proteção à infância com canal de denúncia contra todas as formas de violência, como 

maustratos, abuso ou exploração.  



• Fortalecimento do Conselho Tutelar. 

• Canal de denúncia nas escolas de possíveis abusos em crianças e adolescentes.  

• Garantir a segurança e vigilância de todas as unidades educacionais municipais, por 

meio de serviço de monitoramento e segurança.  

• Assegurar os padrões de qualidade por meio da reestruturação física dos prédios, 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos.  

• Fortalecer o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola, possibilitando o repas-se de 

recursos financeiros diretamente para as unidades escolares.  

• Criar o Programa Municipal “NOSSA ESCOLA MAIS BONITA”, com o objetivo de 

proporcionar manutenção e reforma às unidades escolares com parceria com setores 

privados  

• Inserir a educação do futuro em todas as escolas municipais com aulas de robótica para 

o Ensino Fundamental 01 e Fundamental 02  

• Promover formação continuada em serviço, regular e periodicamente, além das que 

ocorrem no âmbito de instituição da educação infantil e escolas municipais, aos 

profissionais e trabalhadores da educação infantil a fim de garantir a qualidade no 

atendimento às crianças dessa etapa da educação básica. 

• Ampliar as unidades escolares de ensino fundamental que atendem em período integral, 

oferecendo no contraturno escolar aulas de esportes, dança, teatro, línguas, 

aprofundamento de estudos, entre outros.  



• Buscar constantemente a elevação e aprimoramento dos resultados do IDEB.  

• Criar o Programa Municipal “Escola e Família, com o objetivo de ampliar  

significativamente as campanhas de conscientização das famílias dos(as) alunos(as) do 

ensino fundamental no sentido de acompanhar com maior interesse o aproveita-mento 

escolar de seus filhos, ampliando o envolvimento dos pais ou responsáveis na conduta e 

no perfil escolar da criança e/ou adolescente.  

• Ensino Fundamental II - Implantar o programa “Mediação Restaurativa” nas unidades de 

Ensino Fundamental II, em parceria com os órgãos e colegiados que protegem os direitos 

e deveres das crianças e adolescentes, visando a solução de conflitos entre os 

adolescentes, a construção de uma cultura de paz e o fortaleci-mento da ética e da 

cidadania.  

• Elevar o IDEB das escolas que oferecem Ensino Fundamental II.  

• Criar Olimpíadas Municipais de Língua Portuguesa e Matemática, com o objetivo  

de estimular os talentos sorocabanos e fortalecer os estudos.  

• Criar o Centro Municipal de Línguas, oferecendo aula de idiomas no contraturno escolar 

aos estudantes de Ensino Fundamental II.  

• Inclusão - Criar o Atendimento Educacional Especializado na Primeira Infância (0  

a 3 anos). 

• Programa “Dê chance à Paz” para construção de cultura de paz contra o ódio e a 

intolerância, promovendo atividades pedagógicas sobre as problemáticas sociais na 

perspectiva de superar toda e qualquer forma de preconceito e discriminação como: 



racial, religiosa, étnica-cultural, de gênero, sexualidade, acessibilidade, entre outras, 

colaborando assim para a promoção da dignidade humana.  

• Criar o programa municipal com o objetivo de ampliar  significativamente as 

campanhas de conscientização das famílias dos(as) alunos(as) do ensino fundamental no 

sentido de acompanhar com maior interesse o aproveita-mento escolar de seus filhos, 

ampliando o envolvimento dos pais ou responsáveis na conduta e no perfil escolar da 

criança e/ou adolescente.  

• Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de educação, 

saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias para as-

segurar o atendimento escolar, em todos os níveis e modalidades de ensino, às pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, com idade 

superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a garantir a atenção integral 

ao longo da vida.  

• Garantir formação continuada aos professores e profissionais da educação no que se 

refere ao trabalho pedagógico e escolar na educação especial, realizada dentro da sua 

carga horária de trabalho. Criação de bonificação especial para os profissionais que se 

destacarem em suas atribuições.  

• Garantir e ampliar o atendimento nas classes hospitalares.  

• Criação do Fórum Municipal de Educação Especial, com o objetivo de divulgar as boas 

práticas municipais e acompanhar as políticas públicas municipais relacionadas a esta 

área.  

• Criar o programa em parceria com as universidades da região, garantindo um segundo 

profissional nas turmas de alfabetização.  



• Criar o Fórum Municipal de Alfabetização e Letramento, garantindo  encontros 

municipais, anualmente, para a divulgação de práticas sobre alfabetização e letramento.  

• Criar a EJA Profissionalizante, articulando a oferta da Educação Básica com cur-sos 

profissionalizantes que possibilitem a inserção do adulto no mercado de trabalho, em 

parceria com universidades da região.  



07 CIDADE PROTETORA DO  MEIO 
AMBIENTE E DOS ANIMAIS. 
Tem como objetivo a promoção e a adoção dos princípios e estratégias para a proteção, o 

conhecimento a recuperação do meio ambiente, o uso coerente dos recursos naturais, a 

inclusão do desenvolvimento sustentável na formação de políticas públicas de forma 

participativa e democrática e a manutenção da qualidade ambiental do nosso município.  

 Revitalização e restauração dos seguintes Parques Municipais:  

1 - Parque “Santi Pegoretti” – Maria Eugênia  

2 - Parque “Flávio Tretell” – Vl. Formosa  

3 - Zoológico Municipal   

4 - Parque “Armando Pannunzio” - Av. Dom Aguirre;  

5 - Parque dos “Espanhóis” – Vl. Assis;  

6 - Parque “Ouro Fino” – Res. Ouro Fino.  

Estruturação e implantação de pista de caminhada, ciclovia, playground dos  Parques da 

nossa cidade:  

1 - “Professora Virgínia Lyra Mascarenhas Brisotti” – Piazza di Roma;  

2 - “Eduardo Alvarenga – Wanel Ville;  

3 - “Antônio Latorre” – Arco íris;  

4 - “Walter Grillo” – Vl. Helena;  

5 - “Professor Marcos de Afonso Marins” – Pq. São Bento;  

6 - “Raul de Moura” – Vl. Amato;  

7 - “Pirajibu” – Éden.  



Implantação do Programa Fazenda Urbana (estruturação de hortas urbanas em áreas sob 

à linha de alta tensão da CPFL):  

Av. Nelson Juliano - Júlio de Mesquita Filho/ Jd. Villagio Torino/ Jd.Itanguá.  

• Implantação do Centro de Acolhimento de Animais.  

• Criação de um Corredor Ecológico interligando a APA de Itupararanga e FLONA de 

Ipanema.  

• Estruturação da Rede de Proteção de Animal.  

• Programa de reutilização de água por meio de cisterna nas escolas e demais prédios 

públicos.  

• Ampliar o Programa de Coleta Seletiva no município  

• Implantar Programa de entrega voluntária de materiais recicláveis nas praças e parques 

do município. 



08 CIDADE DA CULTURA,  
CRIATIVIDADE E DO ESPORTE. 
A cultura e o esporte são ferramentas importantíssimas para transformação social. 

Ambas secretarias exigem que sejam tratadas de forma transversal nos processos de 

gestão institucional, permeando as diversas áreas do poder público e as políticas públicas 

municipais. Áreas da gestão municipal como educação, desenvolvimento econômico, 

cidadania, são historicamente parceiras da cultura e do esporte e precisam cada vez mais 

se alinharem para transformar a sociedade com suas diversas ferramentas de inclusão.   

• Manutenção da Secretaria da Cultura, e do Esporte como estrutura individualizada para 

aplicação de políticas públicas próprias.  

• Desenvolvimento da Economia Criativa como ferramenta de desenvolvimento 

econômico.   

• Mudança do conceito da secretaria da Cultura em Secretaria da Cultura, Economia 

Criativa e Turismo.  

• Início do Projeto denominado Cidade da Cultura, área central que abriga a antiga estação 

ferroviária.  

• Busca de recursos externos e parcerias para revitalização dos espaços e prédios 

culturais.  

• Criação da Incubadora da Economia Criativa para atender os empreendedores criativos.  



• Criação do Programa Mais Cultura, que tem como objetivo democratizar a cultura nos 

bairros periféricos.  

• Realizar um grande Mapeamento da Cultura e da Economia Criativa do município.  

• Criação da Biblioteca Digital.  

• Ampliar o programa de musicalização no município promovendo parcerias com as 

instituições da área .  

• Criação do Programa Cultura Móvel, que tem como objetivo levar a cultura por meio de 

uma caminhão palco e um ônibus adaptado para realização de eventos e atendimentos.   

• Implantar o “Programa Comunidade do Lazer” com o objetivo de promover atividades 

recreativas nas comunidades, aumentando a oferta de atividade para a população. 

• Modernizar, ampliar e conservar os espaços destinados à prática de esportes no 

município, com o objetivo de oferecer locais adequados para atividades esportivas em 

todos os Centros Esportivos instituindo parcerias do Poder Público com empresas.  

• Ampliar os programas de Ginástica nos Parques (MAIS GINÁSTICA), grupos de 

caminhadas a atividades físicas orientadas nas academias ao ar livre.  

• Fomentar as competições tradicionais de Sorocaba vinculadas ao futebol e futsal, como 

Cruzeirão, Cruzeirinho, Torneios de Futebol Amador (Varzeano).  

• Atrair eventos esportivos de grande porte para Sorocaba com o objetivo de evidenciar a 

cidade, atrair visitantes e oferecer oportunidade de lazer a toda população.   



• Renovar o Programa Municipal de Esportes de Alto Rendimento, dando maior apoio e 

valorização aos atletas e esportistas da cidade através de Termo de Colaboração com as 

OSC’s.  

• Fomentar a formação de Escolinhas de Esportes nos Centros Esportivos através das 

OSC’s, com o objetivo de formar novos atletas que poderão representar Soro-caba em 

competições oficiais, conforme Lei Municipal nº 11.220/15   

• Modernizar o FADAS (Fundo do Esporte Amador de Sorocaba), com poderes para avaliar 

e priorizar os projetos que envolvam as áreas de esportes, lazer, educação  

e saúde. Criação de um prêmio de reconhecimento para empresas que participam do 

programa de parceria privado.  

• Desenvolver programas esportivos de inclusão social com o objetivo de oportunizar a 

convivência social, o aumento da autoestima e a promoção de valores éticos e de 

cidadania para comunidades mais carentes do município.  

• Estimular a prática esportiva de jovens em idade escolar com competições no âmbito 

municipal, Jogos Escolares de Sorocaba. 

• Incentivar as pessoas com necessidades especiais na prática do esporte, ampliando os 

programas esportivos e oferecendo infraestrutura e apoio técnico, proporcionando 

melhoria na qualidade de vida através da sua inserção nas atividades desenvolvidas no 

município.  

• Ampliar os programas esportivos para a Terceira idade com o intuito de promover a 

saúde e a longevidade por meio da prática esportiva adaptada à melhor idade, com a 

ampliação das ofertas de atividades, devidamente acompanhadas por profissionais de 

educação física.    



09 UMA CIDADE COM MAIS  
MOBILIDADE E MENOS TRÁFEGO. 
O crescimento das cidades, a expansão de novas áreas urbanizadas periféricas, o 

surgimento de novos bairros e o incentivo dado à indústria automobilística, são alguns 

dos motivos pelos quais hoje o planejamento da mobilidade urbana é essencial. Nosso 

município já experimenta os problemas vivenciados nos grandes centros urbanos do país 

como o aumento do número de acidentes com vítimas no trânsito, principalmente de 

motociclistas; o aumento dos tempos de viagem, sendo a mais significativa o desloca-

mento residência - trabalho - residência, que roubam do cidadão o precioso tempo que 

poderia ser dedicado ao aumento da sua renda ou da sua qualidade de vida; ou mesmo a 

piora da qualidade do ar. 

  

Como reflexo do grande crescimento urbano do município, a cada dia temos um número 

maior de veículos nas ruas, o que demanda uma adequação do sistema de trânsito e 

transportes para atender bem a população, evitando que Sorocaba fique refém de um 

tráfego caótico, como já acontece em outros grandes centros urbanos e se inicia em nossa 

cidade.   

A chegada do BRT (Bus Rapid Transit) em Sorocaba representará uma nova era do 

transporte público da cidade. Com 125 ônibus com alta tecnologia embarcada que 

permitirá ao usuário, por exemplo, prever o horário de chegada e partida dos veículos, ter 

acesso a informações sobre embarque e itinerário das linhas, entre outras é um grande 

avanço, mas o município não pode parar de avançar e a nossa proposta é continuar 

revolucionar o sistema de transporte para atender melhor nossa população.  

• Revisão da planilha de custos do transporte coletivo, com garantia de transparência, 

fiscalização e acesso público aos dados.   



• Estudo permanente das linhas de ônibus, para atender a população com mais 

assertividade.  

• Estudos para melhor integração da malha cicloviária e o transporte público, com maior 

mobilidade para a população, incentivando o uso de bicicleta como modal de transporte.  

• Gerenciamento e foco na entrega total do projeto BRT para setembro de 2021.  

• Estudos para revisão dos preços e melhoramento da qualidade do sistema de 

transportes.  

• Realização de obras em 10 grandes avenidas para melhoramento da mobilidade.  

• Centro de inteligência de controle do transporte do município, transformando Sorocaba 

em uma cidade cada vez mais inteligente.  

• Ampliação dos 96 pontos de ônibus com WI-FI.  

• Ampliação da iluminação LED nos corredores BRT trazendo mais segurança e 

modernidade para Sorocaba.  

• Construção do projeto de alargamento da Marginal da Raposo Tavares, uma parceria com 

a ARTESP.  

• Finalização dos 02  viadutos que dinamizará o fluxo de veículos na Rua JJ Lacer-da, Av. 

Ipanema, Shopping Cidade e Av. Ulisses Guimarães.   



• Ampliação e restauração do programa de melhoramento de calçadas da cidade, com 

melhoria para os pedestres.  

• Ampliar os 120 Km de ciclovias e realizar manutenção total das ciclovias com uma nova 

iluminação para essas faixas.  

• Modernização do sistema bicicletário. Instalar tecnologia para que qualquer pessoa 

possa utilizar o sistema de forma rápida.   

• Buscar parcerias com o Governo do Estado para trazer para Sorocaba o sistema de 

transporte ferroviário de SP - Sorocaba. 

   

• Atualização do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade. O último Plano Diretor foi 

realizado em 2013.   

• Criação do Selo de Qualidade do transporte alternativo.  

• Modernização dos terminais Santo Antônio e São Paulo a fim de atender melhor a 

população. 



10 UMA CIDADE COM MAIS  
HABITAÇÃO E SANEAMENTO.  
A importância do saneamento básico começa por sua influência na saúde, qualidade de 

vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo.  

O contato com esgoto e o consumo de água sem tratamento estão ligadas a altas taxas de 

mortalidade infantil. A principal causa são doenças seríssimas como parasitoses, 

diarreias, febre tifoide e leptospirose.  

As cidades mais desenvolvidas do Brasil e do mundo dão prioridade ao saneamento e 

Sorocaba se destaca por apresentar um dos melhores indicadores de saneamento bá-sico 

do Brasil. Nosso governo continuará dando especial atenção aos serviços de 

abastecimento de água e tratamento de esgoto da nossa cidade.  

Já na área de habitação, nosso governo vai priorizar o atendimento das famílias de baixa 

renda em futuros programas habitacionais da cidade. Sorocaba precisa avançar 

fortalecendo a parceria nos trabalhos entre o Município e o Estado no enfrentamento ao 

déficit habitacional existente atualmente, na promoção e ampliação da Regularização 

Fundiária através do Programa Estadual Cidade Legal e na criação de novas alter-nativas 

para o enfrentamento das demandas habitacionais existentes.  

• Garantir o abastecimento regular de água em toda cidade, 24 horas.  

• Conscientizar a população, por meio de campanhas educativas permanentes, sobre a 

necessidade de diminuir a geração dos resíduos sólidos na fonte, a importância da 

separação, acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos coletados.  



•  Realizar a campanha de educação ambiental baseada na lição dos 3R’s – reduzir, 

reaproveitar e reciclar.   

• Iniciar programa de recuperação da microbacia do Pirajibu Mirim.  

• Criar programas de preservação de nascentes, aquíferos e de estímulo ao combate ao 

desperdício de água, e criação de possibilidades de reuso, além de uma gestão hídrica 

integrada.  

• Implantação do RDC – Reservatório Detenção Cheias do Supiriri.  

• Criar sistema de reaproveitamento de lodo das ETS´s por compostagem.  

• Implantação do coletor tronco do Itaguaraguaraú. 

• Individualização de hidrômetros nos conjuntos e condomínios de interesse social.  

• Ampliação do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água.  

• Promover a implementação do Programa Habitar, atraindo o investidor privado para 

reurbanização e requalificação dos Vazios Urbanos   

• Desafetação e permuta de áreas públicas em prol da produção de habitação de interesse 

social. 



• Criação do “CrediSorocaba”, chamamento de instituições financeiras interessadas em 

ofertar condições especiais para mutuários dos munícipes cadastrados nos programas 

habitacionais.  

• Elaboração de Projeto de Produção de Unidades Habitacionais para a população de baixa 

renda, por meio de parceria com a Secretaria de Cidadania. 



11 UMA CIDADE DESBUROCRATIZADA 
COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO 
PÚBLICO.  

• Implantação do APP Sorocaba Inteligente para atender melhor a população nos serviços 

públicos disponíveis.  

• Empréstimos consignados para financiamento imobiliário. 

  

• Reestruturação do Plano de Carreira do funcionalismo municipal.  

• Implantação do sistema de ponto eletrônico em todos os setores da prefeitura. 

• Modernização da Escola de Gestão Pública (capacitações na modalidade EAD).  

• Realização de concurso público para a Guarda Civil Municipal.  

• Criação de Programa para promoção da saúde e bem estar dos servidores públicos 

municipais.  



12 UMA CIDADE COM  
TRANSPARÊNCIA E  PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. 
A proposta do nosso governo é fazer de Sorocaba uma cidade cada vez mais competitiva, 

mais desburocratizada.  

A burocracia em excesso gera custos para as empresas, para a sociedade e para o governo. 

É fundamental adotar um amplo processo de desburocratização para tornar mais 

competitiva a economia local.  

A proposta é criar um grande planejamento estratégico bem estruturado por meio de um 

comitê de desburocratização.  

• Alvará de Funcionamento Imediato para atividades de baixo risco. Com base nos 

preceitos constitucionais e na Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas), a Prefeitura regulamentou em legislação municipal o tratamento 

agilizado a ser dado aos processos de abertura das empresas, de acordo com o seu grau de 

risco, que vai de 1 a 4. Nos casos de menor risco, o Alvará de Localização e 

Funcionamento permite o  início de operação de empreendimentos empresariais de baixo 

risco imediatamente após o ato de registro da empresa, sem necessidade de vistoria 

prévia por parte dos órgãos licenciadores. 



• Sistema Sorocaba Fácil visa melhorar o atual sistema da prefeitura para abertura de 

empresa. O Sistema melhorará e otimizará os processos de avaliação da Consul-ta Prévia 

de Viabilidade, e também da emissão de Licenças de Funcionamento, por meio da 

informatização integral dos procedimentos, em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pela Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios.   

• Estudo para implantação de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) como 

ferramenta de gerenciamento de rotinas.  


