
 
 



APRESENTAÇÃO 

Nossa amada cidade de Sorocaba tem, em sua exitosa história desde 

Baltazar Fernandes, passado por grandes transformações, sendo uma das principais 

cidades do Brasil e sede da Região Metropolitana de Sorocaba. 

Mas nossa Sorocaba quer e pode muito mais. Impactada nos últimos anos 

pela crise nacional e pelas crises políticas locais, precisa rapidamente encontrar os 

rumos do crescimento e desenvolvimento.  

Sorocaba necessita de uma governança pública inovadora para lançar-se 

efetivamente no Século XXI e alcançar seus objetivos. Ainda estamos com uma 

organização e na forma de pensar e administrar a cidade, especialmente a partir da 

própria Prefeitura, defasados e arcaicos. 

É certo que a gestão e governança pública vem se modernizando num 

ritmo cada vez mais forte, impactadas também pelo e-governo, governo digital. E a 

cidade, agora com 366 anos, precisa se preparar para alcançar seus 400 anos de 

forma cada vez mais sustentável. Para tanto, mais que um plano de governo, ela 

precisará de um projeto de políticas públicas consistentes e que deem essa visão do 

que deseja e como fará para alcançar os resultados desejados de forma efetivamente 

participativa. 

Portanto, precisaremos buscar uma gestão matricial, integrada, dialógica, 

criativa, inovadora e eficiente para reduzir custos e potencializar resultados. Fazer 

com que os cidadãos acreditem na cidade, em seus gestores, renovem sua esperança, 

sua motivação e sua autoestima. O orgulho de ser sorocabano! Que as empresas 

invistam com segurança em nossa Sorocaba! 

Fundamental que a cidade estabeleça diagnósticos precisos de seus 

problemas nas mais diversas áreas de forma a elaborar políticas que consigam, de 

forma mais rápida e eficiente, estabelecer novos padrões de crescimento e 

desenvolvimento social, econômico, urbano e ambiental ao lado de uma gestão 

pública, governamental e política eficiente, que atenda os anseios da população. 

Essencial recuperar nosso Polo Industrial do Éden.  

Visamos alcançar uma Cidade Inteligente, que se concebe como 

humana, sustentável e eficiente com base em 3 grandes eixos, guiados por 6 

princípios fundamentais como o da: transparência, inclusão e participação, 

economicidade e eficiência, inovação, resiliência e sustentabilidade. A partir desses 

eixos, organizamos diretrizes para 24 áreas estratégicas pensando a cidade, sua 

gestão, sua função como cidade sede da região metropolitana de Sorocaba e sua 

projeção no Brasil e no mundo. Somos uma das principais cidades da América Latina 

e uma das mais pujantes regiões metropolitanas do Brasil. 

Para tanto, essencial realizar grandes mudanças nos seus processos e 

áreas de serviços, especialmente como a educação, base de todas as transformações 

intergeracionais para uma sociedade do conhecimento, inclusiva e sustentável. 

Da saúde à economia, da assistência social ao urbanismo moderno e a 

proteção, preservação e recuperação ambiental, são inúmeros os desafios para 

constituir o mais rápido possível as novas bases dessa cidade formada por este povo 

trabalhador, que ama sua terra e quer o melhor para ela.  

 

União, Visão, Superação, Resultados e Desenvolvimento! 

Prof. Flaviano Lima, candidato a Prefeito 

Edson Rubens, candidato a Vice-Prefeito 



SOROCABA/SP 2021-2024 

DIRETRIZES GERAIS PARA O PLANO DE GOVERNO E GESTÃO 

 

“UM NOVO OLHAR, UMA NOVA VISÃO, UNIÃO, SUPERAÇÃO, DINAMISMO 

E GESTÃO POR RESULTADOS” 

Desafiados a alcançar as bases de uma Cidade Inteligente, por nós concebida 

como humana, sustentável e eficiente, organizamos nosso plano de governo em 3 

grandes eixos1, a saber: 

➢ Cidade Humana: contemplando diretrizes para as atividades fim de 

Desenvolvimento Social e Econômico 

➢ Cidade Sustentável: contemplando diretrizes para as atividades territoriais de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

➢ Cidade Eficiente: contemplando diretrizes para as atividades meio visando o 

Desenvolvimento Público e Governamental 
 

Esses 3 eixos serão guiados por 6 princípios fundamentais como o da:  

 

 inclusão e participação  

 transparência 

 economicidade e eficiência 

 inovação 

 resiliência, e  

 sustentabilidade 

 

Referidos princípios fundamentais nortearão toda a gestão que planejamos 

para Sorocaba de forma a trazer um novo olhar para os problemas, uma nova visão 

de futuro para seu enfrentamento, a união da população para superarmos tantos 

desafios e a implementação de uma gestão por resultados, que começam a ser 

pactuados a partir deste plano de governo que será um grande guia a ser aprimorado 

com a população.  

 

Nosso maior objetivo será alcançado quando os cidadãos acreditarem na 

cidade e em seus gestores públicos, que tenham suas esperanças renovadas, sua 

motivação e autoestima resgatadas, potencializando o orgulho de ser sorocabano, 

com as atuais e novas empresas investindo com confiança. Com um meio ambiente 

cada vez mais preservado e a sustentabilidade como um conceito aplicado; quando 

tivermos políticas públicas de longo prazo, de “estado” e não de um governo ou 

pessoal. A democracia é o maior valor e base de nossa sociedade. 

 

Convidamos nossa população a ler este plano e ajudar a melhorá-lo, pois 

não é um fim em si mesmo. É um (re)começo que pretendemos construir para 

Sorocaba com um plano que seja de longo prazo e não apenas um plano de governo, 

pois, pela nossa experiência de vida, trajetória e realizações, sempre fizemos um 

trabalho dialógico, participativo, inovador e de resultados efetivos. 

 

 
1 Vide tabela Anexo I 



Como mencionado anteriormente, organizamos diretrizes para 24 áreas 

estratégicas e matriciais2, pensando a cidade, sua gestão pública, sua função como 

cidade sede da região metropolitana de Sorocaba e sua projeção no Brasil e no 

mundo. Vamos buscar a definição legal de territorialização e abairramento de 

Sorocaba para termos políticas públicas mais focadas. 

 

Sabemos que a situação atual do planeta, do Brasil, nosso Estado e 

Sorocaba é das mais complexas devido aos impactos já sentidos da pandemia do 

Covid-19 (aqui nossas solidariedade a todas as pessoas que perderam seus entes 

queridos) e os que ainda estão porvir, sendo que estamos buscando compreender 

como lidar e buscar soluções. Mais do que a vacina, quando falamos numa cidade 

resiliente, estamos falando de uma cidade que precisa estar preparada para os 

acontecimentos imprevisíveis em qualquer área. 

 

Sorocaba tem um PIB de R$ 31,8 bilhões segundo a Seade (2017) e a 

Prefeitura de Sorocaba (sem incluir os demais órgãos da administração indireta e 

poder legislativo) teve um orçamento anual aprovado para 2020 de R$ 2,5 bilhões, 

sendo que deixará de arrecadar aproximadamente, incluindo as transferências da 

União (pacote federativo do Covid-19) e Estado em R$ 200 milhões ou mais. Desde 

dezembro/2014 até junho/2019 segundo dados do CAGED, Sorocaba perdeu 23.000 

empregos formais afetando perto de 100.000 pessoas em seus grupos familiares. 

Como resultado, o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família no mesmo 

período cresceu de 9.500 para 18.500 famílias em agosto/2020 (+94,7%). Muitas 

microempresas e empresas foram fechadas, interromperam suas operações ou se 

transformaram em MEIs. Alguns setores cresceram, evitando um dano maior à 

economia e muitas lições e oportunidades também estão surgindo. 

 

Portanto, 2021 e 2022 serão anos de reestruturação e recuperação, de 

elaborarmos o plano plurianual, e a Prefeitura terá papel decisivo nesse processo e 

na prestação de serviços represados. Precisará reduzir seus custos de forma 

inteligente, renegociar contratos (todos), buscar novas fontes de receitas e captações, 

sobretudo incentivar o setor empresarial a retomar investimentos e crescer na 

produção para gerar empregos e renda. Será preciso reduzir o número de 

Secretarias, mas não suas funções públicas. Vamos propor, por exemplo, consórcio 

metropolitano para redução das despesas com resíduos sólidos e transformação em 

energia dentre outras possibilidades de compras integradas; parcerias com 

Organizações Sociais, maior descentralização e autonomia para as Secretarias, 

porém, revisando suas respectivas estruturas, ampliando o controle, transparência e 

a cobrança de resultados. Secretários serão técnicos com sensibilidade política. 

Haverá muito pouco tempo para montar o governo após o segundo turno em 29/11 e 

a cidade não aceitará aventureiros, ávidos pelo poder.  

 

Muitas das diretrizes aqui colocadas implicam na utilização de recursos 

existentes, mudando a forma de realização dos serviços e dos contratos; outras, 

especialmente obras, requerem investimentos novos e a conjuntura de curto e médio 

prazo do Brasil ainda são incertas. Estamos tomando o cuidado, neste plano, de 

colocar as ideias e compromissos que estamos assumindo, sabedores do desafio 

 
2 A organização em seções e subseções numéricas não se refere à prioridade de área ou eixo 



orçamentário que implicam. A Prefeitura tem baixo endividamento para 

investimentos, mas a arrecadação caiu, colocando incertezas para assumir 

compromissos. Além do BRT já assumido, temos recursos novos da CAF – 

Corporação Andina de Fomento aprovados, mas que requerem contrapartidas, sendo 

que Sorocaba muito bem utilizou esse financiamento para as obras do Programa 

Sorocaba Total (depois denominado Mobilidade Total) que ainda tem fases a serem 

implementadas, como o corredor do Itanguá. 

 

Os servidores públicos terão papel decisivo neste momento e acreditamos 

muito na competência e compromisso para contribuir nesta recuperação. Sabemos 

que muitos serviços públicos foram interrompidos ou reduzidos drasticamente e a 

demanda por eles está represada o que estará apresentado em cada área neste plano 

de governo; trabalhamos com um cenário de incertezas, de déficit financeiro-

orçamentário ao final deste ano e também 2021 também pela dramática conjuntura e 

uma recuperação econômica que pode ser lenta e gradual. Outro fato é que, com a 

queda das receitas da Prefeitura, o peso da folha de pagamento dos servidores ficou 

mais alto, próximo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Estimamos que a folha de pagamento bruta dos 10.800 servidores e estagiários da 

Prefeitura está em R$ 900 milhões, e pela LRF, consolidada com os demais entes, 

representava no 1º quadrimestre de 2020 aproximadamente 45,3% das Receitas 

Correntes Líquidas, enquanto o limite prudencial é 48,60%; a folha de pagamento 

bruta total do município de Sorocaba em 2019 foi de R$ 1.170 bilhões. Para 

conhecimento, no ano de 2019, a Prefeitura precisou cobrir os seguintes déficits 

orçamentários ou realizar transferências para os entes: 

Funserv (previdência e assistência social): R$ 196,8 milhões (déficit) 

Urbes: R$ 36,5 milhões (déficit) 

Câmara Municipal de Sorocaba: R$ 50,3 milhões (transferência legal) 

Fundo Municipal de Transportes: R$ 45 milhões (transferência legal) 

Parque Tecnológico: R$ 5,1 milhões (déficit) 

Total de transferências e déficits em 2019: R$ 333,7 milhões 

 

Faremos uma revisão e aprimoramento dos vários Plano Municipais 

(Diretor, Ambiental, Saneamento, Primeira Infância, Educação, etc.) e 

complementando com os planos que faltam, buscando maior harmonização, 

integração e participação da sociedade, especialmente por meio dos 31 Conselhos 

Municipais (Anexo II) que serão valorizados. Aliás, esta é a nossa marca com 

relação à experiência de diálogo e colaboração com os Conselhos da Habitação 

(sorteios habitacionais em 2014) e também com a Educação (Plano Municipal da 

Educação em 2015). 

Todas as famílias, a sociedade civil, instituições, setores empresariais, 

servidores e demais órgãos públicos serão essenciais na construção de um novo 

modelo de gestão da cidade visando construir, aprimorar e efetivar as ideias e ideais 

que estão neste plano de governo, já construído a partir de nossa experiência na 

gestão pública, conhecimento, também aproveitando as recomendações de mais de 

30 lives temáticas, e ainda com a colaboração de especialistas (Anexo III) que têm 

experiência, formação e visão para nossa amada e querida Sorocaba.   

“União, Visão, Superação, Resultados e Desenvolvimento” 

Prof. Flaviano Lima (Prefeito), Edson Rubens (Vice-Prefeito) 



A) EIXO CIDADE HUMANA: DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E ECONÔMICO (ATIVIDADES FIM) 

 

I. Educação  

 

1. SUPERAÇÃO DO COVID-19: O desafio mais urgente será estabelecer um 

plano estratégico inteligente e estruturado para trabalhar a severa defasagem 

educacional ocorrida em 2020 frente à pandemia. Sem dúvida será necessário um 

trabalho de grande visão, liderança, motivação, articulação e investimentos para 

redução dos danos sofridos pelos alunos, seus familiares e mesmo os profissionais 

da educação, com envolvimento de equipes multidisciplinares de suporte, como 

médicos, psicólogos, assistentes sociais e todos os demais profissionais que possam 

contribuir com esse processo. Inclusive, muitas escolas foram depredadas/furtadas, 

ou estão com mato alto, enfim, recuperar as condições de estrutura, inclusive 

merenda, transporte escolar, materiais escolares, etc., e de pessoal para o retorno 

das aulas em 2021 

2. Com aproximadamente 5.600 servidores e estagiários, entre mais de 2.500 

professores, 1.500 Auxiliares de Educação, 320 profissionais de suporte pedagógico, 

Secretários de Escola, Auxiliares Administrativos, Inspetores, etc., e quase 160 CEIS 

e Escolas Municipais, além de unidades do Sabe Tudo, dentre outros, a SEDU 

possui um orçamento anual superior a R$ 500 milhões. Assim, é fundamental que a 

Secretaria da Educação (SEDU) tenha maior autonomia para realizar sua função 

essencial que é propiciar uma educação de qualidade. 

1.1 Para tanto, inicialmente vamos implementar uma reestruturação inédita de 

toda SEDU para de forma que tenha em seus quadros equipes próprias e 

especializadas no campo jurídico (procuradoria própria), administrativo (licitações de 

material pedagógico, merenda, etc.), orçamentários e de infraestrutura (construções e 

manutenções). A SEDU sofre e perde em qualidade e eficiência pelos processos 

centralizados em outras secretarias que desconhecem a realidade da educação. 

1.2 Levaremos à comunidade a proposta de instituir uma Autarquia Municipal3 

da Educação, nos moldes de sucesso em outras cidades, visando descentralizar e 

garantir essa autonomia, inclusive, para contratação de pessoal respeitando os 

processos seletivos públicos. 

1.3 Segundo dados do INEP Sorocaba tinha, em 2019, 157.563 alunos, sendo 

56.893 na rede municipal (36,1%), 64.423 na rede estadual (40,9%), 35.774 na 

rede privada (22,7%) e 473 alunos na rede Federal (0,3%) 

1.4 Ainda na rede municipal, com 56.893 alunos, tem-se 11.809 matrículas em 

creches, 13.485 matrículas na pré-escola, 30.393 matrículas no fundamental (I e II), 

326 alunos em EJA e 880 alunos na educação especial em todas as etapas ora 

mencionadas. 

2 Vamos atuar para termos uma escola mais humana, inclusiva, saudável e 

preparada para a sociedade contemporânea e o mundo digital buscando 

parcerias com todas as Secretarias, o Parque Tecnológico de Sorocaba, etc. 

2.1 Vamos implementar o Programa Saúde na Escola. 

2.2 Pretendemos avançar quanto aos programas de alfabetização de jovens e 

adultos (EJA) em parceria com o Estado e entidades 

3 Dar melhores condições de trabalho para o Conselho Municipal de Educação 

(CME) 

 
3 Ou outro órgão mais adequado para este serviço, sob rigoroso controle do município, sem 
ampliação de custos. Servidores não terão prejuízos e poderão ser cedidos à Autarquia. 



4 Valorização dos Profissionais da Educação: Suporte, Docentes, Auxiliares de 

Educação, técnicos e todos os demais servidores com capacitações, melhoria do 

plano de carreira, enfim, a valorização por meio de uma Gestão Democrática da 

Educação 

5.1 Instituir um Plano de Carreira para todos os profissionais da educação, 

harmonizado com o Plano de Carreira do Magistério 

5 Incentivar a participação das famílias no desenvolvimento escolar, buscando 

potencializar o papel das APMs e do Conselho de Escola. 

5.1 Vamos criar o Programa Escola das Famílias, para que possam ser utilizadas 

com atividades da comunidade aos finais de semana com atividades culturais, 

esportivas, comunitárias, etc. 

6 Conceder maior autonomia pedagógica e de gestão dentro da legislação 

6.1 Criar o PMDDE – Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola 

7 Avaliar, revisar e implementar o PME – Plano Municipal de Educação 

8 Com 880 alunos (Inep 2019), precisamos de uma nova visão para a Educação 

Especial, garantindo maior inclusão e qualidade, adequação curricular, melhoria da 

estrutura física com mais salas de recursos multifuncionais, classes hospitalares, 

materiais adequados, bem como de profissionais especializados; precisamos de 

processos avaliativos mais inclusivos e lúdicos e um PDI – Plano de 

Desenvolvimento Individualizado para nossos alunos da educação especial.  

9 IDEB. Recuperação e avanço no desempenho dos indicadores da educação  

9.1 Implementar as Metodologias Ativas, mais tecnologia e, ao mesmo tempo, 

garantir maior ludicidade, atividades culturais e de esportes integradas, 

musicalização, teatro, bandas marciais, etc. Para tanto, a articulação as Secretarias 

de Esportes e Cultura e outras, será fundamental. 

9.2 Vamos elaborar estratégia para em até 4 anos conseguirmos ter um 

Orientador Pedagógico por CEI (atualmente temos um para cada CEI)  

9.3 Vamos buscar meios para criar, com apoio da Fundec o Projeto Música na 

Escola, na ideia de selecionar e incentivar jovens talentos musicais de nossas 

escolas. 

9.4 Vamos avançar na comunicação com os pais e no uso das tecnologias, 

fornecendo os resultados e desempenho dos alunos também por aplicativos.  

10 Elaborar plano e começar a modernização de infraestrutura, segurança, 

transporte e alimentação escolar. Quanto à merenda escolar, iremos abrir espaço 

também para que as Organizações Sociais e fomentar a agricultura familiar 

10.1 Segurança das crianças e das escolas: vamos retomar o Programa Patrulha 

Escolar e também o videomonitoramento das escolas, tendo em vista as novas 

tecnologias com o custo muito reduzido. 

10.2 Transporte escolar. Pretendemos abrir a condição para que vans escolares 

também auxiliarem no sistema participando das licitações, seja pelas cooperativas 

como por  MEI´s, resguardadas as condições de segurança.  

10.1 Sabe Tudo. Este assunto foi abordado na área da Cultura. 

11 Elaborar um projeto para garantir a completa municipalização de cerca de 

6.000 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I que ainda estão 

matriculados no Estado no prazo de até 10 anos  

12 Vagas em creches e Educação Infantil. Envidar esforços para atender as 

metas do Plano Municipal de Educação (PME) quanto ao déficit de vagas; as crianças 

precisam ter seu espaço-tempo respeitado e, na educação infantil, é de fundamental 

importância entrelaçar o espaço-tempo, o cuidar, brincar e educar para a construção 

de conhecimentos e desenvolvimento das potencialidades e capacidades de nossas 

crianças   



13 Reformar e ampliar a escola em tempo integral: educação integral em tempo 

integral 

14 Avançar rapidamente quanto à reforma dos projetos pedagógicos face às 10 

competências da BNCC complementando, ainda, com as demais habilidades do Séc. 

XXI:  

I.Conhecimento;  

II.Pensamento Científico, Crítico e Criativo;  

III.Repertório Cultural;  

IV.Comunicação;  

V.Cultura Digital;  

VI.Trabalho e Projeto de Vida;  

VII.Argumentação;  

VIII.Autoconhecimento e Autocuidado;  

IX.Empatia e Cooperação;  

X.Responsabilidade e cidadania  

As 10 competências da BNCC se entrecruzam com as habilidades do Séc. XXI. 

Vamos desenvolver em nossas crianças de forma transversal também: 

XI.Curiosidade;  

XII.Iniciativa;  

XIII.Persistência e Resiliência;  

XIV.Adaptabilidade;  

XV.Liderança 

15 Avançar quanto à articulação com a Rede Estadual e a construção de 

projetos pedagógicos mais integrados entre o ensino infantil até o médio/técnico, 

muito além da suplementação de vagas no Fundamental (anos iniciais) 

16 Ampliar a supervisão da Educação Infantil privada visando maior 

qualidade dos serviços educacionais e inibir a abertura de escolas clandestinas 

17 Buscar maior articulação com a Educação Superior. Sorocaba tem 

importantes Instituições de Ensino Superior públicas, comunitárias e particulares. 

O desenvolvimento de projetos conjuntos, de ensino, pesquisa e extensão é 

essencial para o fomento da educação como um todo, além da formação de 

profissionais cada vez mais especializados; buscaremos parcerias também em 

outras áreas estratégicas da prefeitura 

18 Articulação com a Educação Profissional e Tecnológica. O mundo digital e 

as novas tecnologias estão levando a uma revolução sem precedentes na Educação 

Profissional e Tecnológica. Embora de competência do Governo do Estado, a 

Prefeitura precisa dar apoio e se integrar com essa modalidade  

19  Captação de Recursos, Parcerias em Investimentos. Fundamental ter 

pessoal qualificado para acompanhar todos os editais públicos federais, estaduais e 

privados (inclusive internacionais) de fomento e investimento na educação, seja na 

construção de escolas, equipamentos, qualificação, enfim, Sorocaba não pode 

deixar de participar de todos os projetos que tragam investimentos na educação 

20 Relações Nacionais e Internacionais. Se desejamos uma cidade inteligente, 

integrada na aldeia global, precisamos acompanhar as grandes tendências na 

educação brasileira e mundial. Neste sentido, a SEDU precisará fortalecer sua 

participação na Rede de Cidades Educadoras, em fóruns e debates nacionais e 

mundiais, propiciando maior intercâmbio de experiências e conhecimentos.  

 

 

 

 



II.  Saúde 

 

1) SUPERAÇÃO DO COVID-19: O impacto da pandemia não tem precedentes. 

Especialmente a rede municipal de saúde de Sorocaba ensejou todos os esforços 

para garantir o atendimento dos mais de 16.000 infectados, pressão sobre 

internações e UTIs evitando o colapso do sistema. Para tanto, diminuiu 

sensivelmente os atendimentos nas UBS´s, exames, cirurgias eletivas, enfim, a baixa 

e média complexidade, o mesmo ocorrendo na rede estadual na alta complexidade. 

Logo, os impactos a serem administrados do represamento de consultas, exames, 

evolução de doenças não detectadas será dos mais complexos a exigir um 

planejamento estratégico inteligente e uma comunicação precisa com a sociedade.  

2) Contando com mais de 2.700 servidores dentre aproximados 440 médicos, 400 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 150 dentistas, e diversos outros e 

importantes servidores de carreira técnica administrativa, bem como 32 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), 4 UPHs, 1 Policlínica, dentre outros próprios, possui um 

orçamento próximo de R$ 600 milhões. Portanto, é fundamental que a Secretaria da 

Saúde (SES) tenha maior autonomia para realizar sua função essencial que é 

propiciar uma saúde de qualidade à população. 

2.1) Para tanto, vamos implementar uma reestruturação inédita de toda SES para 

de forma que tenha em seus quadros equipes próprias e especializadas no campo 

jurídico (procuradoria própria), administrativo (licitações de materiais), orçamentário 

e de infraestrutura (construções e manutenções). A SES sofre e perde em qualidade e 

eficiência pelos processos centralizados em outras secretarias que desconhecem a 

realidade da área da saúde em Sorocaba, prejudicando o ritmo de prestação de 

serviços 

1.1.1 Levaremos à comunidade a proposta de instituir uma Autarquia Municipal4 

da Saúde visando descentralizar e potencializar essa autonomia, inclusive, para 

contratação de pessoal com maior rapidez, sempre respeitando os processos seletivos 

públicos. 

3) Precisaremos de um plano efetivo e viável para recuperar a atual infraestrutura 

das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Policlínica e UPHs. 

4) A capacitação contínua dos profissionais da saúde também será foco visando 

melhorar a qualidade do atendimento e também a motivação desses profissionais que 

também serão ouvidos com sugestões de temas e serão convidados para compartilhar 

o conhecimento, indicar entidades, universidades, etc., de forma que tenham o 

sentimento de pleno pertencimento do desenvolvimento da Secretaria da Saúde, 

ampliando suas realizações.   

5) Iremos buscar uma gestão democrática e participativa da saúde, com o 

fornecimento de indicadores de atendimento e qualidade que serão construídos 

coletivamente para melhoria contínua; pretendemos implementar sistema de 

bonificação por resultados em conjunto com os profissionais ou participação e 

performance (fee for service) como recomenda a ANS – Agência Nacional de Saúde. 

6) As novas tecnologias na saúde serão prioridade: Sorocaba está muito atrasada. 

Iremos priorizar parcerias com o Parque Tecnológico e universidades e startups para 

o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo e alto impacto, desde agendamento 

de consultas, exames, como acompanhamento da saúde do cidadão. 

7) A parceria estratégica com as Organizações Sociais (OS) em Sorocaba será 

empregada de forma estratégica e com ampla transparência dos serviços, 

desempenho, redução de custos, eficiência e controle social. 

 
4 Ou outro órgão mais adequado para este serviço, sob rigoroso controle do município, sem 
ampliação de custos. Servidores não terão prejuízos e poderão ser cedidos à Autarquia. 



8) A saúde preventiva terá prioridade, com o novo programa Médico em Casa que 

reestruturará e ampliará o programa Médico da Família com abordagem e 

atendimentos mais amplos, multidisciplinares, utilização de novas tecnologias, 

devendo ser compreendida como especialidade prioritária no atendimento nas 

unidades de estratégia Saúde da Família. Sabidamente, a Prefeitura oferece uma das 

melhores residências médicas nessa área com formação de profissionais exemplares, 

que acabam deixando Sorocaba pois há pouca condição de trabalho no serviço 

público municipal de saúde.  

8.1) Sorocaba ainda sobre com a mortalidade infantil. Precisamos ter uma atenção 

especial às mulheres gestantes, com ampliação do programa pré-natal, 

especialmente de maior vulnerabilidade, sem dizer as mulheres em situação de 

violência. 

8.2) Outras modalidades de atendimento precisam ser melhoradas, como os serviços 

odontológicos. Pretendemos celebrar parcerias com Universidades para a prestação 

desse serviço e/ou OS´s especializadas. 

9) A saúde mental em Sorocaba ainda tem muitos problemas a resolver, em que 

pese termos tido, no passado, a melhor e maior estrutura de atendimento no Estado. 

Faltam recursos, integração com a Assistência Social, mais profissionais e melhores 

condições de trabalho, mapeamento adequado, diagnóstico e soluções por meio de 

políticas públicas efetivas. Pretendemos chamar os excelentes médicos e demais 

profissionais da saúde dessa área para contribuir com uma ampla proposta de 

reestruturação da saúde mental em Sorocaba. 

10) Iremos elaborar um projeto para, em colaboração com União, Estados e 

principalmente a iniciativa privada e a sociedade civil, conquistarmos um Hospital 

Referência em Oncologia adulta (especializado). Não tem sentido Sorocaba e a 

DRS-16 enviar mais de 700 pacientes todos os anos para tratamento (exames, 

quimioterapias, cirurgias, etc.) em cidades distantes, como Barretos, Jahu, Botucatu, 

Guarulhos. Os pacientes, já em sofrimento nesse doloroso tratamento, ficam 24 

horas entre a saída e o retorno do procedimento caso seja “rápido”. 

11) Vamos atuar junto à Secretaria de Estado da Saúde para revisão da DRS-16 

Diretoria Regional de Saúde, melhorando sua eficiência e reduzindo o número de 

cidades (48) que a integram, pois têm uma das maiores extensões territoriais com 

mais de 25.000 km² (similar ao Estado de Alagoas ou 3% do território nacional ou 

10% do território do Estado), pressionando em demasia Sorocaba e também 

aumentando o volume de deslocamentos e tratamentos fora do domicílio. A atual 

pandemia demonstrou o peso da DRS-16. Nossa proposta é adequar-se ao tamanho 

da Região Metropolitana de Sorocaba. Municípios que podiam progredir na 

flexibilização pelo Plano SP ficavam dependentes de outros. 

12) Vamos cobrar efetivamente do Governo do Estado e União maior apoio 

para Sorocaba quanto aos recursos médicos. Nossa cidade é a 9º maior cidade do 

Estado de SP mas o gasto médio anual per capta (2018) foi de R$ 534 colocando-a 

em 47º lugar! Estudo do Conselho Federal de Medicina em 2013, certifica que, dentre 

as 20 maiores cidades do Estado de SP, o gasto médio por ano foi de R$ 601,00 e 

Sorocaba era R$ 573,005 quase -5% abaixo da média! Neste sentido, iremos cooperar 

para que Sorocaba tenha uma melhor relação de leitos SUS e UTIs por 100.000 

habitantes 

 

 

 
5 http://portal.cfm.org.br/images/PDF/cidadesfuncsaude2013sp.pdf  

http://portal.cfm.org.br/images/PDF/cidadesfuncsaude2013sp.pdf


III. Economia, Trabalho, Empresas, Empreendedorismo, Agricultura e 

Segurança alimentar, Turismo, P&D, C,T&I, Parque Tecnológico (PTS) e Polo 

Industrial do Éden, Cajurú, Aparecidinha e Brigadeiro 

 

1) SUPERAÇÃO DO COVID-19: A pandemia trouxe, de um lado, severo aumento do 

desemprego, queda da renda e quebra de empresas, especialmente MEI´s e 

microempresa; de outro, indicou a necessidade de termos maior atenção aos setores 

produtivos e criar um ambiente de confiança e expectativas positivas, passo 

fundamental para atrair investimento, gerar empregos, dinamizar o 

empreendedorismo. Também indicou a existência de possibilidades. 

Entre Dez/2014 e Dez/2019 Sorocaba já havia perdido cerca de -15.000 empregos, 

caindo de 211.000 para 195.000 postos de trabalho; só na indústria foram -15.000 

empregos, construção civil -4.000 empregos e comércio outros -3.000 postos; não foi 

pior o acumulado devido ao setor de serviços; Contudo, a pandemia aumentou esses 

indicadores negativos para -17.000 na indústria, -4.500 na construção, -2.150 no 

comércio, -2.900 nos serviços, chegando a -23.000 empregos perdidos desde 

dez/2014.  

2) Vamos dinamizar investimentos na indústria, construção civil, comércio e 

serviços por meio de maior divulgação de Sorocaba no país e exterior (filmes, 

parcerias, setores estratégicos, câmaras de comércio), potencializando nossas leis de 

incentivo, investir no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) e deixar claro as 

regras do jogo para alvarás e construções, com as medidas de mitigação e 

compensação ambiental. Precisamos de rapidez. Afinal, Sorocaba tem um PIB de R$ 

31,8 bilhões segundo a Seade (2017) sendo que 30,9% do Valor Adicionado está na 

indústria (R$ 8 bi), 68% na área de serviços (R$ 17, 8bi), 0,13% na agropecuária (R$ 

40 milhões) e R$ 6 bilhões em impostos indiretos. 

2.1) Precisamos de um novo ambiente produtivo. Sabemos que são fontes de 

crescimento não só o aumento da força de trabalho, mas a melhoria de sua 

qualidade e formação técnica, tecnológica e científica, o aumento do estoque 

produtivo (mais investimentos), a melhoria tecnológica (inovação e produtividade) e 

cada vez mais eficiência organizacional. 

3) Sistema Integrado e Ágil de Licenciamento de Obras e Abertura de Empresas. 

Sorocaba conta com 87.551 empresas, sendo: 45.821 MEIs (52%), outras 28.072 

Micro, 5.570 EPP e 8.088 demais (dados do Sebrae e Receita Federal 11/05/2020); a 

distribuição por setores é a seguinte: agropecuária: 1.150; comércio: 26.935; 

construção.: 7.541; indústrias: 7.818 e serviços: 44.071; 

4) A exemplo de municípios próximos, de outros estados e países, vamos trazer o 

conceito de Cidade Criativa6 a exemplo de Pedra Branca (na região metropolitana de 

Florianópolis), condomínios de estatura internacional, com compromisso de 

preservação ambiental, que acabam gerando empregos e depois impostos ao 

município. Pretendemos levar esse conceito para a região do Parque Tecnológico, 

induzindo também universidades, escritórios compartilhados, startups e empresas 

de tecnologia. 

5) Iremos fomentar a Economia Criativa e Economia Circular (Reuso. 

Redistribuição. Remanufatura. Reciclagem. Prolongamento do ciclo de vida). 

6) Implementar o Programa Sorocaba Garante concebido para ser um Fundo 

Garantidor de Crédito com recursos públicos e/ou privados e uma Sociedade 

Garantidora de Crédito da cidade (Sorocaba Garante) para conceder carta-fiança a 

microempresários, profissionais liberais, autônomos, prestadores de serviços e todas 

 
6 https://www.cidadepedrabranca.com.br/um-exemplo-brasileiro  

https://www.cidadepedrabranca.com.br/um-exemplo-brasileiro


as demais situações congêneres de trabalhadores informais, agricultores, inclusive 

para os que tenham restrições de crédito e atuem comprovadamente em nosso 

município, com potencial de pagamento analisado, para que consigam obter crédito 

com juros baixos junto ao sistema financeiro e/ou cooperado como forma de mitigar 

os dramáticos impactos sobre a economia sorocabana, assegurar renda e empregos. 

Esse modelo já existe em municípios dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e 

Minas Gerais. 

7) Vamos envidar esforços para a internacionalização do Aeroporto de Sorocaba 

8) O Polo Industrial do Éden, Cajurú, Aparecidinha e Brigadeiro precisam de uma 

nova visão estratégica, pois abandonados, com a próxima fase do BRT chegando ao 

Éden. Seguramente, o Éden-Cajurú concentra 60% do PIB Industrial e 60% ou mais 

dos empregos na Indústria de Sorocaba. Para tanto, temos os seguintes 

compromissos: 

8.1 Incluir na revisão do Plano Diretor de Sorocaba um capítulo específico para 

cuidar do desenvolvimento urbano e tecnológico do nosso Distrito Industrial, que 

pretendemos seja redenominado como Polo Industrial de Sorocaba. Derivar deste 

capítulo um audacioso Plano de Recuperação e Modernização que envolva: 

a) Investimentos na infraestrutura visando condições para a indústria 4.0, e também 

no aspecto mais amplo, como mobilidade, escoamento de produção, serviços 

públicos, parques de forma a integrar com a população, passando por um 

embelezamento inclusive em parceria com as empresas 

b) Será necessário equalizar o crescimento urbano de novos loteamento e 

condomínios para que não gere conflito de vizinhança, ou impeça a vinda de novas 

empresas e também deixe o custo da terra inviável para investimentos industriais. 

c) Vamos articular efetivamente o Polo Industrial com o Parque Tecnológico de 

Sorocaba, com Universidades locais, nacionais e internacionais, e avançar na nossa 

internacionalização produtiva como diferencial competitivo. 

d) Há outras variáveis essenciais a garantir como: suprimento de eletricidade, gás, 

telefones, água, esgoto, estradas e modais para escoamento da produção, etc. 

(infraestrutura); Acesso à fontes alternativas de energia renovável; rede Logística 

(infraestrutura); incentivos fiscais; leis ponderadas de Proteção ao Meio Ambiente e 

regras claras de licenciamento com rapidez; proximidade de Universidades, 

Faculdades e Centros de Ensino Técnico e Tecnológico; leis de zoneamento industrial 

definidas e estáveis, evitando conflitos de vizinhança; escolas, creches, hospitais e 

rede de saúde e transporte público eficiente e rápido; 

9) Sorocaba precisará desenvolver políticas mais estruturadas visando qualificar 

capital humano em nível técnico, tecnológico e universitário para suprir a nova 

Economia 4.0, inclusive em nível médio profissionalizante. De outro lado, temos 

muitas pessoas sem ensino médio e analfabetos funcionais que precisam ser 

incentivados a retomar os estudos.  

10) Sorocaba precisa ampliar seu volume de comércio internacional.  Possuímos 

cerca de 242 empresas exportadoras e/ou 398 importadoras, com exportações em 

2019 de US$ 1,26 bi (39% automóveis, peças e máquinas agrícolas) e importações de 

US$ 2,21 bi (14% telefonia e circuitos automação), com saldo negativo anual US$ 

1,18 bi7. Nosso maior mercado de exportações está na Argentina (US$ 396 mi ou 

39%), EUA (US$ 111 mi ou 11%) e China (US$ 27,8 mi ou 2,7%) e nossas 

importações: China (US$ 661 mi ou 30%) e Alemanha, EUA e Japão (juntos US$ 

643 mi ou 30%) 

 
7 http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis  

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis


11) Sorocaba já tem 4 APLs – Arranjos Produtivos Locais nos setores Aeronáutico, 

Cervejeiro, Energias Renováveis e Metal Mecânico. Há condições para outros, 

como o APL da Apicultura, que tem enorme potencial para exportar e precisa de um 

novo local. 

12) Precisamos promover um choque no agronegócio de exportação, integrando a 

agricultura da RMS com o setor industrial, para beneficiar e agregar valor. 

13) Uma das variáveis estratégicas é a Segurança Alimentar e a Agricultura, em 

especial a familiar. Neste sentido Sorocaba, sede da RMS e que têm municípios de 

destaque na produção agrícola estadual que garantem grande parte do 

abastecimento da RMSP, precisa equilibrar seu crescimento urbano com as áreas 

rurais e também a indústria do agronegócio. Temos regiões com solo de qualidade em 

aproximados 22 Km² de área cultivada e uma produção anual de 76.000 toneladas 

especialmente na olericultura, laranja, milho, mel, cana-de-açúcar, dentre outras. O 

PIB Agrícola de Sorocaba em 2016 foi de R$ 40 milhões. 

14) Turismo. Além da vocação para o turismo de negócios, Sorocaba pode 

potencializar o turismo ecológico, de aventura, rural, histórico-cultural-religioso e 

gastronômico implementando diversas rotas turísticas dentro das suas 

potencialidades como: Bairros de Aparecidinha e Brigadeiro, Zoológico, Rio Sorocaba, 

Parques, ciclovias, e tantos outras potencialidades, como o trem turístico.  

15) Fundamental potencializar as vantagens logísticas de Sorocaba com sua 

posição e estratégica no Estado e na ligação entre as Regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste do país. Precisamos articular para recuperação do transporte de trem, a 

aviação comercial e de cargas 

16) Pelas vantagens logísticas, Sorocaba pode incentivar um cluster de Centros 

de Distribuição, tal como da GM, Toyota e outros, e também de Datas Center. 

17) Vamos revisar e potencializar a UNITEN na qualificação de pessoal e fomento 

de empreendedores.  

18) Vamos transformar a Sala do Empreendedor em Poupatempo do 

Empreendedor. 

 

IV. Segurança Pública, GCM e Defesa Civil 

 

1) A nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana GCM passa por sérios 

problemas de falta de investimentos e pessoal. Mas temos que avançar nas ações 

integradas e de inteligência de todas as forças.  

2) Cabe maior cobrança e articulação com a Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, bem como a Polícia Federal e as Forças Armadas. 

2.1) O Gabinete Metropolitano de Segurança Pública (GAMESP), do qual participei 

do processo de criação, precisa ser retomado para integrar as forças regionais, 

ampliando a segurança e o combate à criminalidade 

2.2) Reivindicar um batalhão avançado da Polícia Militar para atender o 

crescimento de Sorocaba, tal como em Campinas.  

3) Muralha eletrônica. Foram realizados entre 2013 e 2016 muitos investimentos, 

com resultados positivos. Mas não temos, ainda, uma transparência de dados quanto 

à efetividade da muralha, que é um importante conceito tecnológico no combate à 

violência. Vamos retomar esse projeto, aprimorando o que for necessário. 

4) Dependência Química. A questão do consumo de drogas é dos mais graves, 

além de problema de saúde pública, tem um crescimento que toma conta da 

sociedade, amplia a violência, envolvendo nossas crianças e precisa ser combatido 

com firmeza (vide abordagem na Assistência Social) 



5) Conselhos de Segurança. É preciso que a Prefeitura participe e fomente a 

articulação com os Conselhos de Segurança da cidade e programas como o da 

vizinhança solidária. 

6) A Defesa Civil de Sorocaba sempre desempenhou um papel estratégico. Precisa 

ser mais dinamizada com pessoal, revisão dos planos de defesa, equipamentos, 

inteligência de dados, capacitação e também maior envolvimento das 

comunidades. 

 

V. Diretrizes para Família, Cidadania e Assistência Social 

 

1) SUPERAÇÃO DO COVID-19: as consequências sociais da pandemia são 

devastadoras considerando, ainda, que desde dezembro/2014 até junho/2019 

segundo dados do CAGED, Sorocaba perdeu 23.000 empregos formais afetando perto 

de 100.000 pessoas em seus grupos familiares. Como resultado, o número de 

famílias beneficiárias do Bolsa Família8 no mesmo período cresceu de 9.500 para 

18.500 famílias em agosto/2020 (+94,7%); além disso, temos 43.552 famílias 

inseridas no Cadastro Único, sendo 33.858 famílias com renda até ½ salário mínimo 

2) Um governo para todas as Famílias. Muito em breve Sorocaba atingirá 

700.000 habitantes. Segundo o Censo de 2010, 45% de nossa população não tinha 

nascido em Sorocaba, que é uma cidade solidária e acolhedora, onde muitos vêm 

realizar seus sonhos e projetos de vida. 

3) Vamos fazer valer o direito do Cidadão dinamizando a rede assistencial 

do SUAS – Sistema Único de Assistência Social em Sorocaba, que engloba o CRAS – 

Centro de Referência em Assistência Social e o CREAS – Centro de Referência 

Especializada em Assistência Social.  

3.1 Será fundamental a articulação e participação dos Conselhos Municipais da 

Assistência Social e da Criança e Adolescente  

4) Proteção à Primeira infância e atenção à Criança e ao Adolescente será 

efetivada com obediência intransigente do ECA; 

2.1 Revisão e implementação do Plano Municipal da Primeira Infância, criando o 

Centro de Referência em Primeira Infância. Infelizmente temos inúmeros casos de 

violência infantil, abuso sexual e pedofilia que precisam ser extirpados. 

2.2 Maior articulação da Educação Municipal com a rede Estadual de Ensino para 

avançar na escola em tempo integral (ETI); 

2.3 Combate contundente do trabalho infantil, com estímulo à aprendizagem social, 

incluindo a Prefeitura como contratante, priorizando os adolescentes em extrema 

vulnerabilidade social e em parceria com entidades e empresas para capacitá-los e 

inseri-los nos programas de renda e para sustento e primeiro emprego. 

2.4 Revisão da legislação do Conselho Tutelar (CT) que precisa ter frentes nas regiões 

da cidade mas ainda tem problemas estruturais, sendo eles: a deficiência em ações 

preventivas, também nas ações de suporte e acompanhamento, ao lado da 

infraestrutura que precisa ser regionalizada; cuidar do problema da jornada e 

remuneração dos Conselheiros. Neste sentido, é preciso a criação de rubricas 

orçamentárias próprias para investimento nas ações do CMDCA e do CT, melhoria na 

capacitação de conselheiros, parcerias com outros CT´s referência no país na defesa 

dos direitos, contratação de serviços e apoio, buscar maior integração com as demais 

áreas do Poder Público (Prefeitura, Estado e União) e suporte na inteligência de 

dados e mapeamento. Afinal, a criança precisa estar no orçamento municipal e ser 

PRIORIDADE. 

 
8 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html  

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html


3) Etnias. Sorocaba precisa ser de todas as etnias e se orgulhar dessa diversidade. 

Ter políticas que estabeleçam respeito e tolerância. Somos um só povo, uma só 

humanidade. Segundo o IBGE (2010) 25% da população era formada de pretos ou 

pardos, e outros 1,15% de orientais e indígenas. 80% dos pretos e pardos moram nas 

zonas norte e oeste. Temos que reduzir o preconceito racial.  

4) Idosos. Segundo o Censo 2010, Sorocaba já possuía 63.982 pessoas com mais de 

60 anos, representando 11% da população. Estimativas da Fundação Seade projetam 

em 2020 14,6% ou 96.498 pessoas e para 2040 (em 20 anos), 24,7% ou 176.815 

pessoas com mais de 60 anos. Precisamos preparar a cidade para essa 

transformação etária e o envelhecimento saudável. O papel do Conselho Municipal 

do Idoso será crucial nesse planejamento. Os Centros de Convivência de Idosos 

precisarão de novo dinamismo. 

5) Violência doméstica e contra a mulher. Infelizmente a violência feminina é um 

dos grandes desafios sociais. De um lado, precisamos conscientizar cada vez mais 

nossa população; de outro, ter políticas ativas neste sentido. Sorocaba tem mais de 

692 mulheres cadastrada no Programa Protege Mulher. É um número assustador.  

6) Moradores de Rua. É crescente o número de moradores de rua em Sorocaba. 

Dados da imprensa9 junto à Prefeitura indicam cerca de 850 moradores de rua que 

precisam de uma política inclusiva, com tratamento multidisciplinar.  

7) Vulnerabilidade Social. Sorocaba tem os dados e setor informatizado quanto ao 

cadastro de 18.500 famílias no Programa Bolsa Família e ainda 43.552 famílias 

inseridas no Cadastro Único, sendo 33.858 famílias com renda até ½ salário mínimo. 

É preciso desenvolver um plano de Assistência Social efetivo, com abordagens 

multidisciplinares, integrando toda rede socioassistencial de Sorocaba. 

8) Pessoas com Deficiência. Segundo o Censo 2010 do IBGE, Sorocaba possuía 

126.898 pessoas com alguma deficiência, ou 21,6% da população seja visual, 

auditiva, motora e intelectual, com destaque para a visual. Filtrando os casos mais 

graves (não consegue de forma alguma ou tem grande dificuldade), falamos de 

62.622 pessoas ou 10,69% da população, sendo que 70% desse público reside nas 

zonas norte e oeste da cidade. Isto requer a elaboração de um grande plano, pois 

temos pessoas de todas as idades em nossa cidade que precisam se preparar para 

serem incluídas garantindo sua dignidade. 

9) Respeito à Diversidade. No Brasil e Sorocaba também, está cada vez mais 

extremada o conflito da pauta de costumes. O desrespeito à diversidade e às 

minorias é crescente e inaceitável. Precisamos dar maior condição de trabalho para o 

Conselho Municipal dos Direitos LGBT para implementarmos políticas inclusivas.  

10) Juventude. Em parceria com o Conselho Municipal da juventude vamos 

implementar o Plano Municipal de Juventude. Os territórios jovens ficaram 

esquecidos. Vamos ouvir a população e construir juntos uma política integral e que 

possa valorizar e atender os anseios de nossa juventude. 

11) Combate às Drogas. Sorocaba já possui o Conselho de Política sobre Drogas. 

Contudo, é preciso que tenhamos novos levantamentos e possamos elaborar de 

forma participativa uma política pública estruturada e viável. Em 2006/2007 o 

IPESO realizou para a Prefeitura de Sorocaba uma pesquisa sobre o consumo de 

drogas especialmente na população jovem. 16,3% dos jovens já tinham 

experimentado ecstasy (9%), crack (1,9%), cocaína (5,6%) e maconha (161%), ou 

combinações delas; também, que 50,5% dos jovens consomem bebida alcoólica 

regularmente. Os dados já eram alarmantes. Vamos elaborar um plano de ação viável 

e fortalecimento de uma rede de apoio e recuperação de dependentes químicos. 

 
9 https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/programa-pretende-reduzir-populacao-de-
rua-em-sorocaba/  

https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/programa-pretende-reduzir-populacao-de-rua-em-sorocaba/
https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/programa-pretende-reduzir-populacao-de-rua-em-sorocaba/


12) Fundo Social de Solidariedade (FSS). Pretendemos integrar mais o FSS às 

políticas de assistência social, como órgão auxiliar de mobilização. 

 

VI. Cultura, História e Entretenimento 

 

Há anos Sorocaba sente a carência de investimentos na área cultural. Felizmente, 

temos uma rede de militantes e profissionais da cultura em nossa cidade bastante 

capacitados e que conseguem dar vida, ainda que com inúmeros desafios e falta de 

apoio, à cultura em Sorocaba. O crescimento de coletivos culturais indica esse 

movimento que precisa receber mais apoio e atenção. 

1) Pretendemos atualizar no que for necessário o Plano Municipal de Cultura10, que 

é muito rico e por si só é um grande desafio o implementar, pois foi elaborado de 

forma participativa e estruturado em 6 eixos: Patrimônio Cultura; gestão pública da 

cultura; fomento à produção cultural; acesso e descentralização da cultura; 

diversidade cultural e economia cultura. Nossos artistas locais precisam, inclusive de 

maior valorização e espaços para trabalhar. 

2) Precisamos conseguir mais verba para a LINC. Para tanto, vamos incentivar 

empresas a realizar doações ou como forma de compensação em TACs com o 

Ministério Público 

3) A Fundec é um patrimônio inestimável de Sorocaba. Pela crise, muitos recursos 

foram cortados. Mas precisamos encontrar caminhos de potencializar a ação da 

Fundec também com apoio de empresas. Um dos nossos projetos é criar em parceria 

com a SEDU o Projeto Música na Escola, objetivando selecionar e incentivar jovens 

talentos musicais de nossas escolas, funcionando coma uma incubadora de talentos. 

4) Além de buscar reformar e dar visibilidade a nossos museus, bibliotecas e demais 

equipamentos culturais como o TMTV, pretendemos levar às universidades a ideia de 

se construir em Sorocaba um Museu de Ciência e Tecnologia nos moldes do MCT 

da PUC-RS11 

5) Sabe Tudo. Trata-se de um importante espaço de responsabilidade da SEDU que 

vem sendo depredado e sem uso. Vamos buscar transformar alguns, em parceria 

com a sociedade, em Centros Comunitários de Cultura ou como bibliotecas 

integradas as escolas municipais ou estaduais, como espaço empreendedor e de 

qualificação profissional, observatório comunitário, gabinete do povo para 

atendimento da população ou mesmo como Casas Avançadas do Cidadão. 

6) Assumimos o compromisso de apoiar o CCTN – Centro de Cultura e Tradições 

Nordestinas que há mais de 15 anos luta para ter a concessão de uma área. Esse 

compromisso se estende também a outras entidades devidamente estabelecidas que 

tenham viabilidade de seus projetos.  

 

VII. Esportes e Lazer 

 

Adotamos em nosso plano o conceito de Esporte apresentado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), que considera o Esporte como um bem cultural e direito social 

a ser compartilhado por todos indistintamente em suas práticas formais e não 

formais. O Esporte deve estar à disposição da comunidade, para gerir, fomentar, 

manter, criar espaços e organizá-los, além de ser uma ferramenta essencial no 

processo de desenvolvimento educacional social e de saúde do ser humano. 

Objetivamos construir um processo cultural para massificar as práticas esportivas, 

trabalhando todas as modalidades existentes na cidade e desenvolvendo as que não 

 
10 https://drive.google.com/file/d/0Bw_HTccSWsqaYWlsblA3cDlNYjA/view  
11 Vale a pena conhecer em: https://www.pucrs.br/mct/  

https://drive.google.com/file/d/0Bw_HTccSWsqaYWlsblA3cDlNYjA/view
https://www.pucrs.br/mct/


temos, priorizando oportunidades, para que todos tenham acesso de fato, assim 

trabalhando com novas frentes utilizando os recursos existentes, também 

melhorando os existente, buscando parcerias e novas oportunidades. Para tanto, 

vamos valorizar e oportunizar a prática da atividade física a todo cidadão 

interessado; promover transformação social; melhorar qualidade de vida; trabalhar 

com projetos referenciados; construir, com apoio do Conselho Municipal de 

Esportes e Lazer uma cultura de políticas públicas permanente e, para tanto, vamos 

realizar a 1ª Conferência Municipal de Esportes que nos permita elaborar uma 

Política Municipal de Desenvolvimento Esportivo de forma participativa. Sabemos 

que o município tem a responsabilidade de executar políticas públicas nos níveis de 

formação esportiva e esporte para toda a vida.  

Para tanto, pretendemos no curto, médio e longo prazo: 

1) Elaborar avaliações periódicas dos equipamentos e espaços de Esporte e 

Lazer existentes, executar ações de manutenção e preservação constantes, projetos 

novos e de ampliação da infraestrutura física dentro das normas oficiais, como: 

Piscina Olímpica, Centro de treinamento de ginástica rítmica, pista de atletismo; 

2) Adequar os espaços existentes aos novos grupos interessados, melhorando a 

distribuição espacial de recursos, serviços e equipamentos, segundo critérios de 

contingente populacional e indicadores sociais, para redução de desigualdades, 

suprindo carências, especialmente em bairros de maior vulnerabilidade social;  

3) Fomentar a realização de grandes eventos na área esportiva, como: fórum do 

esporte, congressos esportivos, conferências; 

4) Implantar áreas multifuncionais para esporte e lazer no município, esportes 

radicais, academias ao ar livre, manutenção dos parques existentes e incentivo ao 

uso de áreas naturais para o lazer; 

5) Criar núcleos de escolinhas de futebol, vinculadas ao time profissional da 

cidade, como o São Bento e outros, atuando nos vários bairros da cidade em parceria 

com empresas da cidade ou na forma de PPE; 

6) Ampliar ou criar pontos de utilização de internet em pontos estratégicos da 

cidade para a promoção do esporte e lazer; 

7) Fomentar o esporte de formação e de alto rendimento, tentando fazer um 

link com as equipes profissionais da cidade, elaboração de programas específicos e 

utilização de infraestrutura nas escolas, ginásios e quadras poliesportivas nos 

bairros; 

8) Elaboração de projetos e programas esportivos apoiados em nossa própria 

lei municipal, criando assim nosso próprio processo cultural do esporte da cidade de 

Sorocaba; 

9) Associar programas de ações e investimentos públicos e privados, como 

PPPEs – Parcerias Público-Privadas no Esporte para o desenvolvimento das práticas 

adequadas de Esporte e Lazer, visando a construção de um Centro Olímpico e um 

Centro de Recuperação de Atletas (ou uma UBS ou setor da policlínica 

especializada em esportes) 

10) Promover a acessibilidade aos equipamentos, viabilizando programas de 

esportes e lazer para inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

10.1 O Esporte inclusivo para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 

também será foco da Secretaria de Esportes e Lazer. 

11) Implantar uma política de gestão compartilhada, envolvendo setores da 

sociedade civil como instituições sociais, culturais, esportivas e de ensino superior;  

12) Acompanhar e avaliar as ações de Esporte e Lazer no Município, ampliando 

a participação da sociedade civil nas fases de decisão, execução e fiscalização dos 

resultados 



13) Articular com a Secretaria Municipal da Educação, com a Diretoria 

Regional de Ensino do Estado e Escolas Particulares práticas esportivas mais 

integrativas e participação qualificada em torneios locais, regionais, estaduais e/ou 

nacionais. 

14) Articular com os órgãos da União e Estado maior apoio aos Esportes 

15) Ampliar a cultura do esporte de alto rendimento, pois Sorocaba vem sendo 

destaque nacional. 

16) Sorocaba, além de ter empresas do setor automobilístico, como Toyota, ou 

fornecedoras, além de ter tradição na geração de atletas de destaque no 

automobilismo, desde o Kart, Fórmula Truck e Stock Car, acreditamos que tem 

potencial para receber um autódromo. Neste sentido, iremos elaborar estudos e 

buscar parcerias que possibilitem Sorocaba entrar neste circuito. 

17) Trabalhar para Sorocaba voltar a ser polo esportivo de bicicross.  

18) Trabalhar em parceria com as IES da cidade para o programa “pedale e 

caminhe comigo” onde poderemos trabalhar o apoio e orientação dos cidadãos com 

equipe especializada. 

 

VIII. Habitação Social e Regularização Fundiária 

 

Sorocaba inda tem grandes desafios na área da habitação com o déficit habitacional 

certamente aumentado pela pandemia do Covid-19 e milhares de imóveis que ainda 

carecem de regularização fundiária. 

1) Como efeito dessa carência, a Prefeitura indica cerca de 31 bairros com áreas 

invadidas e irregulares, construídas em área de APP, ou de risco e que precisarão 

ser removidas.  

2) É fundamental ter um plano de acompanhamento do desenvolvimento das 

comunidades de interesse social como Carandá, Altos do Ipanema I e II, Bem 

Viver, Viver Melhor, Parque da Mata e outros, para que não tenha invasões, haja 

convivência harmônica, manutenção adequada, não comercialização, enfim, que 

mantenham seus objetivos de resgatar a dignidade das pessoas. 

3) Continuaremos viabilizar empreendimentos sociais com recursos 

governamentais de forma a serem instalados preferencialmente em vazios urbanos, já 

com infraestrutura urbana e de serviços públicos (como educação, saúde e 

transporte) nas proximidades, aplicando os instrumentos urbanísticos. 

4) Especificamente nas áreas de especial interesse social, Sorocaba tem cerca de 

40 núcleos e 6.000 imóveis a serem regularizados de forma prioritária; há um 

outro número significativo de imóveis que também precisam ser regularizados, mas 

que não são de especial interesse social e integrarão um plano de ação para início do 

processo de regularização que envolve revisão de legislação, estudos dos bairros, 

mapeamento social, etc.  

 

B) EIXO CIDADE SUSTENTÁVEL: DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO 

URBANO E AMBIENTAL (ATIVIDADES TERRITORIAIS) 

 

I. Planejamento Urbano e Urbanismo 

 

1) O planejamento Urbano de Sorocaba tem andado bastante à deriva desde a 

extinção do Nuplan, ao lado das várias trocas de Secretários na Secretaria de 

Planejamento da cidade. Nossa proposta é recriar o Nuplan como IPLANS (Instituto 

de Planejamento de Sorocaba), dentro da estrutura do SAAE ou da URBES, sem 

aumento de custos e com participação da sociedade. Ao lado do Comuplan será 



preciso iniciar um grande projeto para atualização do Plano Diretor de Sorocaba 

que logo completará 10 anos de sua última revisão. Precisaremos pensar e levar ao 

plano a cidade que queremos e desejamos para nossa atual e próximas gerações. 

2) O novo plano diretor precisará ser aperfeiçoado com os mais inovadores 

conceitos urbanísticos, com ampla participação da sociedade e ousado nas suas 

novas métricas se desejamos uma cidade inteligente e sustentável 

3) Outro projeto que será agilizado para integrar o novo Plano Diretor será a 

territorialização definitiva da cidade em setores, bem como, se viável com o IBGE 

devido ao Censo, criar uma legislação definindo os bairros da cidade. 

4) Vamos procurar implementar os instrumentos urbanísticos como operações 

urbanas consorciadas não somente para a revitalização do centro da cidade, mas 

em bairros históricos e outros bairros no conceito de cidade policêntrica. 

 

 

II. Mobilidade 

 

1) Sorocaba tem um Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade 

(PDTUM)12 que foi concebido pela Urbes e Prefeitura em 2014 e aprovado pela 

Câmara Municipal conforme Lei n° 11.319/2016; honrosamente integrei a equipe 

técnica. Foi um plano que tem sua base no conceito e necessidade de mobilidade, 

mas também desenvolvimento urbano com cenários de curto, médio e longo prazo. 

Nossa meta é executar as obras de curto prazo previstas no PDTUM, mas que 

elencamos as obras principais no item III logo abaixo (obras e infraestrutura) até o 

final de 2024. O PDTUM cuida do sistema viário, transporte motorizado e não 

motorizado e de cargas e precisa ser implementado, avançando o BRT e sistemas. 

2) O PDTUM prevê um Terminal Intermodal, prevendo uma nova Rodoviária, 

uma nova Estação Ferroviária e áreas para estacionamento de veículos. Em nosso 

ponto de vista, na revisão do PDTUM, entendemos que Sorocaba poderia ter 2 

rodoviárias, ao menos uma localizada nas regiões mais populosas de Sorocaba e 

interligadas ao sistema BRT. Para tanto, iremos realizar novos estudos.  

3) O incentivo ao uso do transporte coletivo e maior incentivo ao uso de 

ciclovias, caminhadas, etc., é fundamental. Todavia, é certo que Sorocaba tem uma 

das passagens mais caras do Brasil. Será preciso ter, de um lado, ganhos de escala 

na utilização e nos novos traçados do BRT (como para o Éden) para que o custo das 

passagens possa ser reduzido e de, outro, uma mesa de negociação com as empresas 

consorciadas para estimular o sistema e também baratear o custo das passagens. 

4) No PTDUM consta também o VLT e a questão do trem rápido Sorocaba – São 

Paulo, em que faremos todo esforço para que Sorocaba não fique de fora. 

 

III. Obras e Infraestrutura (PPP´s) 

 

No PDTUM temos relacionadas dezenas do obras viárias de intervenção e obras 

de arte. Colacionamos abaixo algumas delas que precisam ser priorizadas, seja 

finalizando o projeto executivo, iniciando a captação de recursos para o momento 

adequado de sua realização, mas que o período de 2021 a 2024 será essencial para 

que possam ser realizadas no curto, médio e longo prazo, com recursos de 

empréstimos de longo prazo (CAF), próprios, de outros entes ou como compensação 

de licenciamento de empreendimentos, conforme segue: 

 

 
12 https://leismunicipais.com.br/SP/SOROCABA/ANEXO-LEI-11319-2016-SOROCABA-
SP.zip  
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Obras de Arte e/ou de Intervenção  Prazo 

 Viaduto da Rua José Joaquim de Lacerda x Av. Ipanema (BRT)  Curto Prazo - 2024 

 Viaduto da Av. Fernando Stecca x Av. Independência  Curto Prazo - 2024 

 Interseção entre avenidas Antonio Carlos Comitre e Mário Campolim  Curto Prazo - 2024 

 Ramo C (ligação da R. Com. Oeterer e Av. Luiz Ferraz Sampaio Junior) Curto Prazo - 2024 

 Ponte Francisco Dellosso (Sorocaba Total 2) (BRT)  Curto Prazo - 2024 

 Complexo Itavuvu x Ulysses Guimarães (BRT) - Viaduto ligando Av. Ulysses 
Guimarães a Av. Edward Fru-fru Marciano da Silva 

Curto Prazo - 2024 

 Marginal Itanguá (da Av. Santa Cruz até Av. Adão Pereira de Camargo) - Eixo 
Franco Montoro  

Curto Prazo - 2024 

 Marginal Itanguá (da Av. Luiz Mendes de Almeida até Av. Santa Cruz) - Eixo 
Franco Montoro  

Curto Prazo - 2024 

 Adequação do trevo da Rodovia SP 075 no bairro de Aparecidinha   Curto Prazo - 2024 

Marginal Direita do Rio Sorocaba (Trecho Av. São Paulo-Rua Padre 
Madureira) 

Médio Prazo - 2028 

Conexão das avenidas General Osório, Gonçalves Júnior e Brasil Médio Prazo - 2028 

Viaduto ou Trincheira no cruzamento das avenidas Barão de Tatuí x Antônio 
Carlos Comitre x Washington Luís 

Médio Prazo - 2028 

Ligação da Av. Gen. Osório / Av. Dom Aguirre Médio Prazo - 2028 

Ligação da Av. 3 de Março - Rod. Raposo Tavares Médio Prazo - 2028 

 Complexo Itavuvu x Ulysses Guimarães (BRT) - Viaduto sobre a Itavuvu  Longo Prazo - 2030 

 Adequações das ruas Campos Salles, Moreira Sales e Newton Prado  Longo Prazo - 2030 

 Adequação do gabarito do Pontilhão da Rua Professor Toledo  Longo Prazo - 2030 

 Adequações dos gabaritos dos Pontilhões da Praça da Bandeira  Longo Prazo - 2030 

 Passagem em desnível da Av. Juscelino Kubistchek com a Av. Barão de Tatuí  Longo Prazo - 2030 

 Ligação Viária das avenidas Gualberto Moreira - Antonio Silva Saladino  Longo Prazo - 2030 

 Ligação Viária e Duplicação da Rua Chile - Av. João Valentino Joel - Av. D. 
Pedro II - e prolongamento até Av. São Paulo  

Longo Prazo - 2030 

 Obra de Arte - transposição da linha férrea entre Jd. Zulmira e Vila São Joao  Longo Prazo - 2030 

 Obra de Arte - Viaduto sobre Rod. Raposo Tavares ligando Rua Ramon Haro 
Martini e Estrada da Caputera  

Longo Prazo - 2030 

 Obra de Arte - Complementação do trevo do km 104 da Raposo Tavares no 
Jd. Novo Mundo (Artesp)  

Longo Prazo - 2030 

Ligação da Estrada do Ipatinga com Rod. Raposo Tavares (com obra de arte 
na Raposo Tavares junto ao Novo Hospital Regional) 

Longo Prazo – 2030 

Fonte: PDTUM 2016 

IV. Edificações, Posturas, Aprovação de Projetos e Fiscalização 

 

1) A partir da revisão do Plano Diretor, será fundamental ter uma atualização do 

Código de Obras e Posturas e outros. Da mesma forma a ampliação da fiscalização 

contra loteamentos e parcelamentos do solo clandestinos, ou mesmo invasões. 

2) Outro desafio será dar celeridade ao processo de autorização de obras e 

alvarás, especialmente de grandes plantas empresariais e loteamentos, 

resguardando a proteção ao meio ambiente, automatizando de vez o processo. 

 



V. Parques da Cidade, Zoológico e Saúde Animal 

Sorocaba possui lindos parques. Mas é preciso muito mais, além de que precisam ser 

cada vez mais arborizados. 

1) Um dos nossos desafios de primeira hora é o Parque Zoológico Quinzinho de 

Barros, que precisa de manutenção e muito mais atenção. 

2) Vamos criar a REPROA – Rede de Proteção Animal articulado pela Zoonoses, 

buscando apoio da sociedade civil e do Zoológico. A partir dela, esperamos elaborar 

um grande projeto para planejar um dos grandes sonhos de muitos sorocabanos que 

é a construção de um Hospital Veterinário Municipal. Vamos lançar um projeto de 

PPPs com universidades e ONGs para que possamos ter, em parceria, um hospital 

veterinário e mais cuidado com animais, avançando na cultura da posse responsável 

de animais, nos programas de castração, etc. 

2.1 Precisamos compreender que o universo PET está em franco crescimento, 

gerando empregos e renda. Ao mesmo tempo, nossos animais de estimação fazem 

parte de nossas famílias e nos trazem grande benefícios. Será um projeto ousado. A 

Prefeitura não terá a médio prazo disponibilidade orçamentária para construir e 

manter um hospital, mas parcerias seriam muito interessantes e a prefeitura pode 

entrar com doação de terreno, mutirão de construção e algum custeio apoiando as 

entidades envolvidas no projeto.  

3) Vamos tornar os principais parques da cidade como extensão das salas de aula, 

em uma ação mais integrada entre meio ambiente e educação. Principalmente, como 

ação para a superação do covid-19. 

 

VI. Meio Ambiente, Recursos Hídricos (SAAE) e Mudanças Climáticas 

 

1) Observamos, infelizmente, queda de Sorocaba no desempenho dos principais 

indicadores ambientais. Como por exemplo, no Programa Verde Azul em que 

Sorocaba sempre esteve entre os 10 melhores do Estado no período de 2011 a 2016, 

acabou caindo para o 38º em 2019. Vamos propor um trabalho de diagnóstico e 

realização de ações consistentes. 

2) Nosso maior desafio se concentra na questão dos recursos hídricos. 

Precisamos preservar nossas mais de 2.800 nascentes e, especialmente, cuidar para 

a preservação do manancial da Represa de Itupararanga (APA), do qual 85% de 

nosso abastecimento é dependente. A qualidade do reservatório vem caindo 

significativamente, além de sua vulnerabilidade em tempos de estiagem. Sorocaba, 

por meio do SAAE, precisa usar seu peso para que, no processo de renovação da 

concessão, os municípios possam garantir seu abastecimento e garantir vazão do 

Rio Sorocaba, pois grande parte do reservatório é empregado na produção de energia 

para a holding empresarial. 

3) Sorocaba precisa ter a liderança na BH-SMT,e na APA de Itupararanga 

4) As mudanças climáticas estão em nossa agenda e Sorocaba precisa se 

antecipar para evitar maiores danos.  

5) Precisamos de um programa de arborização inteligente, pois nossa 

cobertura vegetal é muito baixa. Isto precisa ser levado ao plano diretor quanto ao 

gabarito dos terrenos. Lotes com 7 metros de frente inviabilizam a garagem, 

estacionamento de veículos e, especialmente, nossas árvores tão necessárias. 

6) Vamos investir pelo menos 20% do superávit líquido do SAAE em 

investimentos e em ações de infraestrutura ambiental como, por exemplo, ações de 

recuperação de córregos, nascentes, mata ciliar e educação ambiental. Hoje o SAAE 

não se vê obrigado em investir em questões ambientais.  

7) Focar na implementação do Plano Ambiental de Sorocaba.  



VII. Saneamento (SAAE) e Resíduos Sólidos 

 

1) O SAAE é uma autarquia municipal sustentável, mas tem sido alvo de justas 

críticas da população pelas contas de água com valores absurdos. Será preciso um 

profundo estudo para viabilizar a adequação dos novos hidrômetros, mais sensíveis, 

a uma justa tarifação. 

2) Também atuar para reduzir o desperdício de água, cujos números precisam 

de uma metodologia e métricas para saber as perdas, que estimam em torno de 40%, 

o que é inadmissível. 

3) O Plano de Saneamento de 2013 precisará ser revisado no contexto de 

revisão do Plano Diretor, dos Planos do Sistema de Abastecimento de Água e do 

Plano de Esgotamento Sanitário13 com ampla participação da sociedade civil, 

universidades, etc. 

4) Um fator de estresse em Sorocaba é a questão dos resíduos sólidos. Temos 

um sistema de transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos caríssimo, 

além do que não temos, ainda, uma usina de transformação de resíduos em 

energia. Pretendemos propor um consórcio entre os municípios da RMS ou pelo 

menos conturbado para ganhos de escala e redução de custos. 

5) Outro desafio é fazer a Coleta Seletiva voltar a crescer. Nossos percentuais 

são muito baixos. Mas é preciso profissionalizar mais nossas cooperativas  

 

VIII. Serviços Públicos (zeladoria e manutenção da cidade) 

 

1) Vias urbanas (buracos). Sorocaba precisará de planos de recapagem de vias 

(não somente as do BRT) para evitar a degradação de suas vias. Ao mesmo tempo, a 

operação tapa buraco precisa ser mais eficiente, setorizado, com mapa das ações, 

periodicidade e sistema de informação pela população pelo whatsapp ou aplicativo, 

ajudando a prefeitura na rápida manutenção. 

2) Iluminação Pública: o maior desafio será iniciar a troca da iluminação 

pública por lâmpadas de LED, mais econômicas e eficientes, o que colabora com a 

sensação de segurança 

3) Pretendemos elaborar estudos para viabilizar uma fazenda de energia 

fotovoltaica com tarifa transitória para o investimento, evitando tarifação da 

iluminação pública fornecida à população 

4) Roçagem: pretendemos disponibilizar um mapa interativo das áreas de 

roçagem, informando a periodicidade à população. 

 

C) EIXO CIDADE EFICIENTE: DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO 

PÚBLICO E GOVERNAMENTAL (ATIVIDADES MEIO) 

 

I. Servidores Públicos (Escola de Gestão Pública) e Funserv 

  

1) A Prefeitura de Sorocaba possui cerca de 12.500 servidores municipais. 

Precisamos resgatar a estima e credibilidade no serviço público e na administração 

pública. Ninguém conhece melhor os problemas da cidade em suas áreas que os 

servidores. Eles precisam participar efetivamente das soluções. Assim, fizemos na 

Educação com diálogo transparente. Dar condições de trabalho e gestão de 

processos. Saber usar as novas tecnologias. Ampliar a capacitação e os incentivos. 

 
13 https://www.saaesorocaba.com.br/planos-diretores/  

https://www.saaesorocaba.com.br/planos-diretores/


2) Outro desafio é buscar a sustentabilidade da Funserv, especialmente para os 

servidores mais antigos, cujo déficit atuarial deve ser coberto pela Prefeitura.  

3) Desejamos implantar um sistema de bonificação de desempenho; ampliar e 

aprimorar a escola de gestão e também parcerias com universidades para extensão e 

pós-graduação, mesmo em horário de serviço com planejamento adequado. 

4) Vamos implementar, regulamentar e incentivar onde for possível o 

teletrabalho, a exemplo de outras prefeituras. 

 

II. Área de Gestão Pública: Tecnologia, Inovação na Gestão e 

Desburocratização 

 

Estamos em tempos de e-governo e digitalização de processos (e-Sorocaba). A 

prefeitura de Sorocaba ainda está atrasada, com poucos serviços em suas 

plataformas. Os processos administrativos ainda estão no papel! 

1) Será preciso desburocratizar ainda mais, digitalizar todos os processos e dar 

mais celeridade, com os serviços da prefeitura disponibilizados não só na internet 

mas também em aplicativos de celular, tablets, etc. 

2) Os processos de inovação são fundamentais. Não temos normas de qualidade 

padronizadas. 

3) Outro fator crítico é o modelo arcaico, de diretorias de área, divisões e seções. 

Vamos realizar uma grande revisão administrativa para modernizar a gestão, 

diminuindo os níveis hierárquicos, racionalizando estruturas, sem prejudicar as 

funções públicas e remunerações 

4) Pretendemos usar mais Organizações Sociais para realizar serviços como 

limpeza predial, manutenção, merenda, limpeza e roçagem, dentre outros (com isso 

reduz significativamente o custo com tributação e também com o processo de 

licitação, usando menores reservas financeiras). 

5) Vamos fazer convênios com Instituições de Ensino Superior também para 

termos bolsistas de elevado nível técnico e científico de programas de Mestrado e 

Doutorado para atuar nas áreas mais sensíveis a Prefeitura, como Planejamento 

Urbano, Meio Ambiente, Finanças, Saúde, Educação, etc., contribuindo também com 

a viabilização de mais estudantes de pós-graduação 

 

III. Atendimento ao Cidadão (digital) e focalização de políticas 

 

Como mencionamos anteriormente, a tecnologia será nossa grande aliada.  

1) Vamos colocar toda nossa força na celebração de parcerias com universidades, 

Parque Tecnológico e outras entidades e empresas para avançar quanto ao 

atendimento digital, rápido, eficiente e seguro para o cidadão e para a Prefeitura, 

reduzindo custos, uso de infraestrutura, pessoal, melhorando os processos internos. 

2) Queremos que o cidadão possa resolver seus problemas com a Prefeitura 

somente com seu celular. Ser atendido rapidamente!  

3) Vamos realizar a territorialização e abairramento da cidade e daí será 

possível setorizar os serviços públicos e focalizar melhor as políticas públicas, aliada 

às novas tecnologias. Há sugestões de se criar subprefeituras, à exemplo da capital 

paulista. Entendemos que, devido às novas tecnologias, isso não será necessário. 

4) Vamos remodelar as Casas do Cidadão de forma que possam prestar mais 

serviços e serem um braço de apoio à gestão dos territórios. Vamos estudar formas 

de levar os serviços da Casa do Cidadão para a região do Parque São Bento; o prédio 

do Sabe Tudo poderá também realizar esse serviço conforme a região. 

 



IV. Comunicação com a Sociedade e Valorização dos Conselhos Municipais 

 

2) A Secretaria da Comunicação tem um papel ímpar a cumprir, informando 

corretamente à população, sendo que precisará valer-se de todas as mídias possíveis. 

3) A comunicação com a sociedade e também com os Conselhos Municipais será 

prioridade. Os conselhos, ao lado dos vereadores, são a voz da população. 

4) Será fundamental o Prefeito, Secretários e Diretores manterem constante e 

organizada presença junto aos canais de comunicação e imprensa levando 

informação qualificada à população. 

 

V. Administração, Compras e Licitações 

 

1) Pretendemos garantir a autonomia das grandes secretarias como as da Educação 

e Saúde e, com isso, o porte da Secretaria da Administração deverá ser reduzido e 

focado mais na gestão interna da Prefeitura e apoio as demais secretarias cujos 

serviços de compras e licitações são bem menores. 

2) Normas internas de licitação serão discutidas, atualizadas e implementadas 

para dar maior agilidade, segurança, transparência máxima, eficiência e 

economicidade.  

3) Vamos colocar editais e termos de referência também no facebook (além do portal 

PMS), garantir transmissão das licitações pelo facebook e formação de comissão 

externa para grandes licitações 

4) Será realizado amplo estudo para evitar locações de prédios, revisando contratos 

de locação, aproveitando redução de estruturas com a implementação do 

teletrabalho. 

 

VI. Finanças Públicas e combate à sonegação 

 

1) A Secretaria da Fazenda terá um papel cada vez mais estratégico. De um 

lado, gerindo os recursos e sua aplicação; de outro, articulando a fiscalização 

estratégica de alguns segmentos e contribuintes de grande porte quanto à 

sonegação tributária. 

2) Será preciso, com cautela, quando da recuperação econômica, realizar a 

atualização exigida em lei do valor venal dos imóveis. Mas, ao mesmo tempo, por 

justiça tributária, propor alíquotas aos imóveis mais adequadas à realidade. 

Conforme o valor venal do imóvel e a alíquota do imposto, pode ocorrer distorções em 

prejuízo do contribuinte  

3) O combate à inadimplência terá grande ênfase, bem como planos de 

recuperação de dívidas, com parcelamento e até mesmo dação parcial do imóvel em 

pagamento, além das premiações por pontualidade.  

 

VII. Controle Interno, Corregedoria, Transparência e Procuradoria 

 

Sorocaba já foi considerada pelo Ministério Público Federal como uma das 

Prefeituras mais transparentes do Brasil até 2016. Depois disso veio enfrentando 

uma série de crises e escândalos, com operações do GAECO. 

1) A corregedoria precisará ter especialistas para as várias áreas de atuação 

para realizar um trabalho de quem sabe realizar o serviço. Como um arquiteto 

consegue, sem ter habilitação, sem ter Direito ou Administração, sem ter sido 

concursado neste cargo que é mera nomeação por ser de confiança destituível a 

qualquer momento e pior, sem ter qualquer experiência na realização de licitações 



implementar correições? Muitas correições têm levado pânico aos servidores, sem 

conseguir comprovar efetivamente as situações (exemplo a crise do diploma falso em 

que a corregedoria considerou não ter tido problemas, mas a polícia e a justiça 

consideraram crime) e outras correições em que considerou crime, mas a justiça 

arquivou pelas provas insuficientes ou mero diletantismo.  

2) De outro lado, temos uma controladoria que precisa fazer o controle 

financeiro e de execução contratual de toda prefeitura, mas tem pouca estrutura. São 

questões que precisarão ser estudadas e enfrentadas para encontrar um modelo 

eficiente, pois recursos estão sendo colocados nessas estruturas sem um resultado 

efetivo. 

3) A Procuradoria Municipal precisa de uma melhor estruturação, bem como se 

especializar em algumas áreas mais sensíveis. Vamos realizar reuniões e escuta com 

os procuradores para encontrar melhores condições de trabalho e agilidade.  

 

VIII. Governo, Relações Metropolitanas, Institucionais e Internacionais 

 

1) Embora na parte final deste plano e governo, mas não menos importante, 

entendemos que as relações de governo, metropolitanas, institucionais, 

internacionais e políticas são estratégicas. 

2) Iremos ampliar o processo de diálogo com a Câmara, para debater e explicar 

com antecedência projetos de lei e outras ações em que os vereadores são peça 

fundamental, pois são a voz da população, fiscais do prefeito e legisladores 

3) Sorocaba é sede da Região Metropolitana e tem um papel de liderança a 

cumprir, articulando com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 

Prefeituras e outros órgãos para o bem da cidade 

4) Será essencial uma articulação estratégica com as lideranças de toda 

sociedade civil, abrindo as portas da prefeitura, secretários e prefeito 

5) A contemporaneidade está a exigir de uma cidade do porte de Sorocaba que 

mantenha relações internacionais intensas, troca de experiências com outros 

países e cidades globais, e mesmo dentro do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Organização do Plano de Governo 

SOROCABA: CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL  
(3 EIXOS, 6 PRINCÍPIOS E 24 ÁREAS)  

6 (seis) Princípios: Inclusão, Inovação, Resiliência, Sustentabilidade, 
Transparência e Eficiência 

CIDADE HUMANA  
CIDADE 

SUSTENTÁVEL  
CIDADE EFICIENTE 

Desenvolvimento 
Social e Econômico 

Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental 

Desenvolvimento 
Público e 

Governamental 

Atividades FIM (8) 
Atividades 

TERRITORIAIS (8) 
Atividades MEIO (8) 

➢ Educação 
(básica, especial, 
ensino médio/técnico 
e Superior) 
 
 
➢ Trabalho, 
Empresas, 
Empreendedorismo, 
Economia, 
Agricultura, 
Segurança Alimentar, 
C,T&I. Investir no Polo 
Indl Éden, Cajurú, Apª 
e Brig. Tobias. PTS. 
Internacionalização do 
Aeroporto 
 
➢ Saúde 
 
➢ Segurança 
Pública, GCM e Defesa 
Civil 
 
➢ Família, 
Cidadania e 
Assistência Social 
 
➢ Cultura, História 
e Entretenimento 
 
➢ Esportes e Lazer 
  
➢ Habitação e 
Regularização 
Fundiária 

➢ Planejamento 
Urbano, Cidade 
Inteligente e 
Resiliente (Plano 
Diretor) 
 

➢ Mobilidade (Urbes) 
 

➢ Parques da Cidade, 
Zoológico e Saúde 
Animal 
 
 

➢ Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos 
(SAAE) e mudanças 
climáticas  
 

➢ Saneamento (SAAE) 
e Resíduos Sólidos 

 
 

➢ Edificações, 
Posturas, aprovação 
de projetos e 
Fiscalização 
 

➢ Obras e 
Infraestrutura 
 

➢ Serviços Públicos 
(zeladoria e 
manutenção da 
cidade) 

➢ Pessoal, Escola 
de Gestão Pública e 
Funserv 

 
 

➢ Atendimento ao 
Cidadão (inclusive 
digital)  

 
➢ Governo, 
Comunicação com a 
Sociedade e 
valorização dos 
Conselhos 
 
➢ Administração, 
Compras, 
Licitações/TR 
Engenharia Jurídica 

 
➢ Tecnologia, 
Inovação na Gestão e 
desburocratização 
 
➢ Finanças 
Públicas e combate à 
sonegação 
 
➢ Controle Interno, 
Transparência, 
Procuradoria e 
Corregedoria 
 
➢ Relações 
Metropolitanas, 
Institucionais e 
Internacionais 

 

 

 



ANEXO II 

Conselhos Municipais 

Conselho da Criança e Adolescente (CMDCA) 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

Conselho de Política sobre Drogas (COMPOD) 

Conselho do Jovem (COMJOV) 

Conselho do Parque Natural Municipal “Corredores” da Biodiversidade (CPNMCBIO) 

Conselho Gestor do Fundo de Destinação de Incentivos Fiscais de Sorocaba (CGFDIFS) 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPCD) 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS do FUNDEB) 

Conselho Municipal De Assistência Social (CMAS) 

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) 

Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico e 

Paisagístico de Sorocaba (CMDP) 

Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (COMDEMA) 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (CMDES) 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) 

Conselho Municipal de Educação (CME) 

Conselho Municipal de Esporte e Lazer (COMEL) 

Conselho Municipal de Habitação (COMHABIS) 

Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade negra de Sorocaba 

(CMPDCNS) 

Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (COMUPLAN) 

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) 

Conselho Municipal de Proteção e Bem Estar Animal (CMPBEA) 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (COMDECON) 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Sorocaba (CONSEA) 

Conselho Municipal de Segurança Pública (COMSEP) 

Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (COMTER) 

Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT) 

Conselho Municipal do Idoso (CMI) 

Conselho Municipal do Turismo (COMTUR) 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) 

Conselho Municipal dos Direitos LGBT (CMDLGBT) 

 

Fonte: http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-da-crianca-e-adolescente-cmdca/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-de-alimentacao-escolar-cae/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-sobre-drogas-compod/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-do-jovem-comjov/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-do-parque-natural-municpal-corredores-da-biodiversidade-cpnmcbio/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-gestor-do-fundo-de-destinacao-de-incentivos-fiscais-de-sorocaba-cgfdifs/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-da-pessoa-com-deficiencia-cmpcd/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/cacs/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-assistencia-social-cmas/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-cmcti/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-defesa-do-patrimonio-artistico-arquitetonico-turistico-e-paisagistico-de-sorocaba-cmdp/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-defesa-do-patrimonio-artistico-arquitetonico-turistico-e-paisagistico-de-sorocaba-cmdp/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-desenvolvimento-do-meio-ambiente-comdema/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-desenvolvimento-economico-e-social-cmdes/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-desenvolvimento-rural-sustentavel/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-educacao-cme/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/416-2/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-habitacao-comhabis/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-participacao-e-desenvolvimento-da-comunidade-negra-de-sorocaba-cmpcdns/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-participacao-e-desenvolvimento-da-comunidade-negra-de-sorocaba-cmpcdns/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-planejamento-e-desenvolvimento-urbano-comuplan/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-politica-cultural-cmpc/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-protecao-e-bem-estar-animal-cmpbea/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-comdecom/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/cms/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/consea/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-seguranca-publica-comsep/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-trabalho-emprego-e-renda-comter/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-transporte-e-transito-cmtt/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-do-idoso-cmi/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-do-turismo-comtur/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-dos-direitos-da-mulher-cmdm/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/conselho-municipal-dos-direitos-lgbt-cmdlgbt/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/conselhos-municipais/


ANEXO III 

Colaboradores (*) 

 

Prof. Msc. Ademir Barros, administrador, mestre e doutorando em Educação 

Profª Msc. Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, pedagoga e mestre em educação 

Dr. Carlos Eduardo Ribeiro de Moura, médico oncologista 

Profª Espª Débora Julião, empresária, psicopedagoga, coach e professora de MBA 

Profª Espª Érica Monteiro Nunes Bastida, professora e especialista em ed. especial 

Espª Felipe Carvajal, administrador, MBA em Gestão Esportiva 

Prof. Dr. Francisco Carlos Ribeiro, economista, doutor em economia 

Bachª Gabriel Sergio Cardoso, gestor de projetos públicos 

Prof. Espª Heitor Beranger Júnior, pastor, empresário, MBA Tecnologia e Inovação 

Profª Msc. Maria Clara Schnaidman Suarez, médica, mestre em educação 

Profª Drª Marli Gerenutti, farmacêutica, empresária, doutora em farmácia 

Profª Espª Nanci de Quevedo Alvares Cavalheiro, pedagoga, direito educacional 

Bachª Paulo Gianolla, designer, consultor em inovação & Design Thinking 

Dr. Ronaldo Claudino Oliveira, advogado 

Prof. Msc. Ronaldo Contó de Macedo, educador físico, mestre em educação 

Prof. Msc. Sidney Benedito de Oliveira, economista, empresário, mestre em 

economia 

Prof. Dr. Vidal Dias da Mota Júnior, sociólogo, doutor em sociologia 

 

 

(*) Nossos colaboradores são todos profissionais de elevado gabarito técnico e 

experiência profissional que apresentaram livremente suas ideias e recomendações 

de políticas públicas para Sorocaba em suas respectivas áreas, ressaltando, que sem 

qualquer compromisso ou vínculo político-partidário. Agradecemos a generosidade e 

reconhecemos a postura republicana e democrática de todos esses colaboradores, 

inclusive, pela participação em nossas lives temáticas das quais aproveitamos muitas 

recomendações. Também agradeço a vários outros amigos e amigas aqui não listados 

que também contribuíram conosco. 


