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Apresentamos, a proposta da candidata Maria Lúcia Amary, escolhida pelos 

meios legais em convenção, após debates em torno de perfil competente e ético, 

que possa governar Sorocaba, com responsabilidade e entusiasmo, atendendo 

aos interesses da cidade e da população.  

Nos seminários e discussões, as opiniões de diversos segmentos, desde 

empresários, comerciantes, cidadãos civis e especialistas de várias áreas da 

cidade de Sorocaba, trouxeram temas que foram debatidos e catalogados, para 

que houvesse o mapeamento das dificuldades e anseios, para os próximos 

quatro anos de governo. 

Ao ouvir as diversidades, necessidades e perspectivas, o grupo de apoio, avaliou 

o conteúdo, dados e dimensionou estratégias, para atender as principais 

demandas, dentro da realidade estrutural e econômica da cidade. O Covid-19, 

trouxe demandas extras ao município e para o próximo quadriênio, a candidatura 

prospecta, a possibilidade de ações, que sejam passíveis de serem realizadas, 

atendendo as principais dificuldades do contribuinte.  

A construção desta proposta e apresentação, vai ao encontro da melhoria das 

condições de vida do cidadão sorocabano, em todos os aspectos, sendo o início 

do planejamento, a ser instituído de forma coerente, de acordo com as receitas 

e leis existentes. 

A proposta apresentada, é uma linha de pensamento aberta aos debates, 

decorrentes das ações planejadas, pois há dinâmica diária de mudanças nas 

administrações e tudo tem que ser visto holisticamente, dentro da realidade, que 

está por vir. 

O aprimoramento, as práticas cotidianas e a participação comunitária, serão 

importantes, para que o governo possa corrigir constantemente a rota proposta 

e assim, seguir com ética e coerência, atendendo o principal clamor da 

população, que anseia por um governo que coloque “ordem na casa”. 

 



“... sendo eleita, junto com minha equipe de 
governo, me competirá a busca constante para 
atendimento das leis vigentes, a ordem, cuidado 
com o dinheiro e próprios públicos, realização 
dos planos prescritos, de acordo com a 
economia e necessidades básicas comunitárias” 
(Maria Lúcia Amary, 2020). 

 

Sorocaba, com cerca de 700.000 habitantes, sempre foi pujante, com povo 

trabalhador, cidade moderna com status industrial, comercial, de economia 

diversificada e que atrai constantemente pessoas e empresas. Historicamente, 

sempre foi símbolo de acolhimento e prosperidade, perfil esse, herdado e 

projetado desde o tropeirismo, tradição que vamos reverenciar e preservar. 

Com a urbanização crescente, a cidade enfrenta outros problemas, que outrora 

tropeira, não tinha. Tal crescimento, deve ser acompanhado de atenção 

humanizada e a sociedade contemporânea necessita do apoio do poder público 

em diversas áreas, como emprego, educação, saúde, segurança, habitação, 

entre outros, para continuar produzindo e crescendo de maneira organizada. 

Os serviços públicos, são cada vez mais utilizados pela população e as 

cobranças pela excelência são constantes, exigindo que o governante se 

mantenha firme nos propósitos das ações planejadas, e esse, será o meu 

caminho. 

Tais planos, seguirão metas com núcleos de trabalho, focados numa Sorocaba 

educadora, cuidadora e protetora, inovadora e multiplicadora, integradora, 

restauradora e organizadora, como segue abaixo: 

Saúde: Fortalecer as políticas públicas de saúde, principalmente no atendimento 

primário de saúde da família, fortalecendo o atendimento humanizado nas UBS 

e  atendimentos emergenciais; implantar o atendimento médico online, fazer 

parcerias com hospitais, clínicas e laboratórios, para acelerar a realização de 

exames e imagens; implantar o moto socorro; incentivar treinamentos 

constantes;  utilizar a tecnologia, para criar o  prontuário eletrônico e gerenciar o 

sistema de compras, suprimentos, marcação de consultas, devolutivas de 

agendamento e pesquisas de satisfação; fazer a entrega de remédio de uso 

contínuo em casa. 



 

Desenvolvimento Econômico e Inovação: Apresentar e discutir, com os 

diversos setores, soluções de criação de trabalho e desenvolvimento econômico, 

tecnologia e inovação; utilizar a expertise do Parque Tecnológico de Sorocaba, 

para integrar secretarias e encontrar soluções ao comércio e indústria; qualificar 

o cidadão, com foco de atendimento aos novos tempos; propor a 

desburocratização pública, em busca de investimentos da indústria, comércio e 

capital externo; capacitar entidades beneficentes, voltados à preparação de 

crianças, jovens, adultos e idosos; incentivar o empreendedorismo; estimular 

empresas de crédito, para apoio a pequenas e médias empresas; modelar 

experiências e intensificar parcerias com entidades preparatórias, profissionais 

consolidados no mercado, faculdades, universidades, Sebrae e integrantes do 

sistema S; implantar treinamento em licitações públicas, para os pequenos e 

médios empresários; incentivar o conhecimento do meio tecnológico; incentivar 

empresas a qualificar e requalificar jovens, adultos e idosos, indistintamente; 

resgatar e criar postos de trabalho, com ações públicas. 

 

Segurança: Prevenir e combater à criminalidade, drogas e violência no 

município; ampliar as ferramentas da segurança, com tecnologia e treinamento 

humano; atender a Guarda Civil Municipal, com equipamentos e tecnologia; 

intensificar as ações da ronda ostensiva escolar; buscar investimentos do Estado 

de São Paulo e do Governo Federal, para atender demanda de instalação de 

iluminação pública; propor parceria, de monitoramento conjunto de imagens 

particulares e do comércio; aumentar o número de câmeras de monitoramento; 

resgatar o diálogo com o Gabinete de Gestão Integrada, Ministério Público, 

Poder Judiciário, Câmara Municipal, Consegs e policias; aumentar o 

investimento em tecnologia e inteligência; intensificar campanhas de orientação 

e prevenção ao consumo de drogas e álcool. 

 

Educação: Reformar escolas; capacitar funcionários; buscar recursos para 

equalizar a oferta de vagas em creches; utilizar a tecnologia, para ações 

multidisciplinares de estruturação do Projeto Político Pedagógico; Propor 

disciplinas, que incentivem o discernimento humano, utilizar as TIC’s, para 



melhorar o diálogo entre os profissionais de educação, pais, alunos e a gestão 

pública; atender as necessidades de infraestrutura e inclusão das crianças à 

acessibilidade, treinamento e orientação continuada aos profissionais da rede; 

implantar o sistema de mutirão multidisciplinar, para manutenção corretiva; 

catalogar e estruturar sistema de manutenção preventiva; garantir a qualidade, 

prazos e eficiência de entrega de materiais escolares; buscar preços 

competitivos. 

 

Cultura: Criar programas multidisciplinares de cultura em parques, escolas, 

próprios municipais e locais de grande fluxo; valorizar heranças culturais; buscar 

recursos estaduais, federais e de fundo perdido, para reforma e restauração dos 

prédios culturais; disponibilizar prédios, para manifestações e produções 

culturais; ampliar as parcerias privadas, que estimulem a criatividade de todas 

as faixas etárias e sociais; realizar manutenção ou substituir equipamentos; 

utilizar a tecnologia, para divulgar as manifestações culturais sorocabanas, 

agenda cultural, informações, conteúdo, eventos e audiovisual de artistas locais;  

implantar treinamentos aos artistas, para busca de recursos destinados à Lei de 

Incentivo à Cultura; implantar gestão técnica e participativa. 

 

Esporte e Lazer: Disponibilizar a estrutura dos parques, centros esportivos, 

escolas para o uso coletivo; incitar ações escolares e programas de práticas de 

atividades físicas; realizar manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos 

e adequação à acessibilidade; capacitar monitores; estimular o uso de bicicletas, 

academias ao ar livre, futebol, vôlei, basquete, skate, entre outros; propor 

parceria para iniciativa privada, para patrocínio de equipamentos de uso coletivo. 

 

Contratos e Serviços: Atender a legislação vigente e propor soluções 

legislativas, em benefício público; diminuir os gastos com locações e buscar o 

uso compartilhado de prédios públicos; rever custos de compras e serviços e 

propor redução de valores; ampliar a fiscalização de obras e serviços, realizados 

para prefeitura; cuidar da qualidade oferecida ao poder público; executar 

serviços de manutenção, nos diversos setores públicos. 



 

Combate à corrupção: Atualizar constantemente, as ações públicas no Portal 

da Transparência; fortalecer os primórdios de integridade; aprimorar a 

qualificação dos servidores, que atuam em licitações; divulgar amplamente, as 

ações do governo no Diário Oficial e redes de informação; recadastrar todos os 

prestadores de serviços e avaliar empresas inidôneas; dar plena liberdade de 

ação para corregedoria pública; incentivar que entidades classistas, imprensa e 

entidades de fiscalização, tenham livre acesso às informações; punir na forma 

da lei, os desvios de conduta; discutir a criação de setor de fiscalização, 

desvinculado do poder público. 

 

Tecnologia: Usar a tecnologia, com intuito de facilitar a vida do munícipe, para 

conectar e desburocratizar; realizar reuniões online, em todos os segmentos; 

aumentar a disponibilidade de serviços digitais e digitalizados; promover 

fiscalização eficiente; ampliar a transparência; impulsionar a integração completa 

das secretarias; levar a proposta do Parque Tecnológico às empresas, escolas 

e cursos de capacitação; iniciar processo de implantação na cidade, da quinta 

geração de redes móveis; utilizar, como células de conhecimento tecnológicos e 

de serviços, o Sabe Tudo e Oficina do Saber. 

 
Inclusão Digital: Disseminar, a inclusão social e digital, em todas as faixas e 

gêneros, com atenção aos idosos; implementar, políticas de parceria com 

empresas, para investimento em equipamentos e treinamentos; entusiasmar a 

instrução em prédios públicos, com apoio de cursos técnicos e faculdades. 

 
Transporte e Mobilidade: Modernizar a estrutura administrativa da Urbes e 

propor equipe técnica; melhorar o transporte e interação nos diversos modais, 

com foco no pedestre; ampliar a oferta de ferramentas de acessibilidade; 

fiscalizar as ações de mobilidade pública e privada; continuar as obras do BRT; 

propor parcerias patrocinadas de bicicletas, skates e patinetes; propor sistema 

de licitação por demanda; discutir erros e acertos e a sustentabilidade, com os 

usuários do transporte; engrenar parceira para nova rodoviária; aumentar a 

oferta de calçadões, ciclovias e acessibilidade; desafogar o trânsito da área 

central; requalificar profissionais do transporte e gerenciamento, incentivar o uso 



do transporte público; utilizar pontos de ônibus, como centro de informações; 

fazer campanhas educativas; motivar a manutenção de calçadas e travessias; 

incentivar uso de ciclovias e modais não poluentes, buscar recursos para 

retomada das obras do Programa Sorocaba Total. 

 

Políticas Sociais: Reestruturar as políticas públicas sociais, para atendimento 

plural, explicitar o enfrentamento à exploração sexual, consumo de drogas e 

trabalho infantil; promover ações de combate à violência, em todas as faixas 

etárias e de gênero; expandir o conhecimento das TIC’s, para denúncias em 

instituições de ensino, mídia tradicional e digital; fortalecer os Centros de 

Referência de Assistência Social; Corroborar com ações multidisciplinares, às 

pessoas em vulnerabilidade social, fiscalizar e coibir fraudes no atendimento às 

famílias, idosos, deficientes e moradores em situação de rua. 

 

Políticas para mulheres: Reestruturar, centralizar e ampliar o atendimento às 

mulheres no CEREM; ampliar a divulgação nas escolas, mídia tradicional, social 

sobre violência doméstica; ampliar as ações de saúde, com o ônibus da mulher; 

oportunizar palestras nos prédios públicos escolares, para as famílias, com 

temas relacionados à violência contra à mulher; despertar a consciência e 

incentivar a denúncia; aumentar o atendimento social, psicológico e jurídico 

realizado pelo CIM Mulher e entidades; produzir palestras, sobre natalidade na 

adolescência. 

 

Idosos: Capacitar idosos, para geração de renda familiar; utilizar a expertise dos 

idosos para o voluntariado, trabalhos com o meio social e educacional, qualificar 

para atender demandas municipais de monitoria em escolas, parques, museus, 

contação de fábulas e história sorocabana, atendimento aos turistas, produção 

de artesanato;  incentivar a contratação do comércio e indústria; implementar  

atendimento multidisciplinar, em seus locais de lazer e recreação; priorizar o 

atendimento na saúde primária. 

 

 



Juventude: Retomar o Conselho de Juventude de Sorocaba; ampliar o Projeto 

Território Jovem e criar estrutura itinerante; ampliar o atendimento de acesso ao 

primeiro emprego e testes vocacionais; canalizar os talentos para o incentivo às 

profissões; propor parcerias de bolsas de estudo universitárias; inspirar 

caravanas de incentivo, aos cursos e treinamentos; incentivar os jovens, que se 

apropriem dos bens públicos; utilizar estrutura escolar existente, para realização 

de campeonatos, ações esportivas, musicais, culturais e eventos 

multidisciplinares; propor um “poupa tempo” da atenção à juventude; aproximar 

o Parque Tecnológico ao interesse jovem; fortalecer parcerias com o terceiro 

setor, para encampar projetos jovens. 

 

Meio ambiente: Implementar gestão, em busca do resgate do título de 

“Município Verde e Azul”; construir o diálogo, para sustentabilidade e 

protagonismo de Sorocaba, junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê; realizar mega plantios na cidade; substituir 

equipamentos técnicos de trabalho da SEMA; ampliar o treinamento e  

fiscalização contra queimadas;  participar ativamente das reuniões e decisões 

ambientais regionais; ampliar cooperativas de reciclagem; incentivar políticas 

públicas informativas de acondicionamento, descarte de resíduos domésticos, 

eletrônicos, inservíveis, coleta e triagem seletiva; mapear problemas do meio 

ambiente; preservar e fiscalizar fontes aquíferas; recuperar rios e córregos, evitar 

invasões, controlar erosão e assoreamento; fiscalizar e evitar o desmatamento. 

 

Saúde animal: Propomos, aumentar o número de atendimentos aos animais 

abandonados pela cidade, utilizar expertise da zoonoses e fazer parceria com 

clínicas veterinárias e hospitais municipais; remodelar e ampliar o programa 

“Castra Móvel”; apoiar as ONG’s de proteção animal; buscar parcerias com o 

setor privado, com relação direta à temática animal (indústria, comércio e 

serviços); realizar campanhas adoção responsável; incentivar instalação de 

empresas especializadas em animais de grande porte; construir parceria com a 

cursos universitários de veterinária; reativar eventos de grande porte no Jockey 

Clube e Universidade do Cavalo; reanimar a economia do setor, com ações 

públicas; valorizar eventos tradicionais, que fortalecem as raízes sorocabanas. 



 

Saneamento Básico e Abastecimento: Buscar recursos nas diversas esferas, 

para diminuir a desigualdade do saneamento básico; mediar através do SAAE, 

Governo Estadual e Federal, recursos para resolução rápida dos problemas;  

expandir a oferta de serviços de coleta e tratamento do esgoto, fiscalizar abusos 

e exercitar o constante monitoramento da qualidade da água; preservar futuras 

áreas de coleta de água para o consumo; combater o furto e desperdício de 

água. 

 
 
Habitação: Utilizar o capital político, em busca de investimentos e redução do 

déficit habitacional; facilitar o acesso aos serviços públicos, priorizando a 

qualidade de vida do cidadão, nos conjuntos habitacionais; dar continuidade aos 

investimentos, voltados à regularização fundiária; incentivar o acesso ao crédito 

imobiliário, para famílias de baixa renda; ampliar a inclusão, nos programas 

governamentais de financiamento habitacional. 

 

Gestão Pública: Disseminar ética, transparência, compromisso e cuidado com 

o erário público, ativar gestão equilibrada e eficiente; direcionar qualidade, bom 

atendimento e serviços ao munícipe; capacitar e valorizar o servidor; 

implementar ferramentas tecnológicas de gestão, integração das secretarias, 

acesso aos poderes fiscalizadores, imprensa e cidadãos; buscar modelo jurídico 

e legislativo para desburocratizar e simplificar a administração; se apoiar em 

metas e compromissos parametrizados; ampliar a fiscalização e eficiência nos 

contratos e serviços da prefeitura; ativar revisão de contratos e realinhá-los; 

reestruturar e ampliar atendimento em polos descentralizados, com equipes 

multidisciplinares. 

 

Recursos Humanos: Gerir de forma respeitosa, as carreiras públicas; valorizar 

os resultados e incentivar as promoções curriculares; criar programa de 

atualização, seminários, aprendizagem, inclusão digital aos funcionários 

públicos; fortalecer o inter-relacionamento entre os setores municipais; 



aperfeiçoar e continuar planos de carreiras; concursos públicos em andamento 

e futuros serão respeitados e incentivados. 

 

Protagonismo Regional: Estimular ações ambientais; propor parcerias para a 

segurança; compor e discutir as temáticas comuns, da bacia do Médio Tietê; 

participar e intensificar, as discussões dos problemas metropolitanos; intensificar 

o acesso à Assembléia Legislativa, Governo do Estado, Câmara dos Deputados, 

Senado e Governo Federal, levando projetos das demandas regionais; discutir 

estratégias e promover acordos de cooperação, para o crescimento plural; 

contemplar ações de práticas sustentáveis, nas propriedades agrícolas e 

agropecuárias, estimular o aprimoramento das vocações regionais e 

crescimento conjunto. 

 

Reconheço, que tivemos governos anteriores, que resgataram a autoestima do 

sorocabano, projetaram a cidade para o futuro, porém nesses últimos quatro 

anos, muito se perdeu e até retrocedemos. Sorocaba, precisa retomar o título de 

cidade bem cuidada, saudável, limpa, próspera, educadora, com olhar de futuro, 

sendo construído solidamente, no presente. 

Quero cuidar do que está bom, retomar e melhorar bons projetos, que foram 

abandonados e, principalmente, implantar soluções que atendam com eficiência, 

as reais necessidades da população. 

As diretrizes básicas de governo, estão ligadas ao norte deste plano, “colocar 

ordem na casa”, aqui apresentado, que pretende, buscar a paz política entre os 

poderes, eficiência, transparência, participação, humanização e inovação na 

administração. 

Assim, como em nossas casas, o controle dos ganhos e gastos, têm de ser 

equivalentes, equilibrados, por isso, a minha gestão tratará com 

responsabilidade, a utilização do dinheiro público. A participação da comunidade 

será decisiva, para que os serviços públicos sejam os melhores, com o rigor do 

custo/benefício. Evitando desperdícios, distorções e desvios, outras prioridades, 

poderão ser atendidas. 



Os aspectos declarados neste projeto, não teriam valor, se não fossem 

realizados em razão da vida, do respeito e assertividade do uso dos impostos e 

perspectivas de inclusão. 

Como prefeita, trabalharei para trazer a esperança de vida, ao povo sorocabano. 

Quero ouvi-los e atender aos seus anseios, da melhor maneira possível, dentro 

do conceito que sempre permeou minha vida pública, ética, coerência e respeito 

às pessoas. 

 

“Não é promessa, é compromisso de trabalho sério” 

Maria Lúcia Amary - Candidata a Prefeita 

 

 


