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proposta 
do candidato

O exercício da administração pública exige do governante 
princípios e valores que nos orientam no trabalho diário. 
Desde que entrei na vida pública, aos 21 anos, como vereador, 
e depois como prefeito, deputado estadual, deputado 
constituinte e governador duas vezes, tenho esses princípios 
e valores muito claros. Eles orientam minha vida, minha 
militância partidária, minha crença na social democracia. 

Por isso faço questão de explicitá-los porque são eles que 
embasam meus projetos e programas de governo. Foi assim 
no passado, é assim neste momento em que mais uma vez 
disputo a honra de conduzir os destinos de São Paulo.

Governar é transformar os recursos do Estado em obras  
e serviços que facilitam a vida dos governados.

Governar é amparar, socorrer, mas também estimular  
a capacidade de trabalho e de crescimento individual dos  
que mais precisam, sempre ampliando os horizontes da 
inclusão social e da cidadania. 

Governar é dar exemplos de conduta, de seriedade 
no gerenciamento do dinheiro público, com ética e 
responsabilidade fiscal. 

Governar é olhar para o futuro e construir, com sensibilidade  
e perseverança, a felicidade das pessoas.

Governar é respeitar a diversidade, harmonizar progresso  
e sustentabilidade, fomentar o conhecimento e o avanço  
da tecnologia. 
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As políticas públicas que defendemos têm um fundamento 
conhecido: os pilares da socialdemocracia. Eles estão 
presentes na Coligação Unidos por São Paulo. Estão na base 
da história dos serviços prestados pelo PSDB e partidos 
aliados a São Paulo e ao Brasil. Sempre administramos com 
todos os partidos. Sem distinção ideológica, pensando 
sempre nos brasileiros de São Paulo. 

A atenção aos prefeitos, o atendimento aos municípios, o 
cuidado com as pessoas, o respeito aos Poderes Legislativo 
e Judiciário são marcas dos governos do PSDB, ao longo da 
jornada iniciada no governo de Mario Covas, em 1995, de que 
eu tive a honra de participar, e que, nos últimos anos, teve à 
frente José Serra e, agora, o governador Alberto Goldman.

Administrar com visão de futuro, para o PSDB, é acelerar 
os programas iniciados, criar novos projetos, levar São Paulo 
à frente. Faço questão de fazer a citação desse avanço, 
considerando a gestão Serra/Goldman: estão aí o Trecho Sul 
do Rodoanel, o Instituto do Câncer Otávio Frias de Oliveira, a 
Rede de Reabilitação Lucy Montoro, os Ambulatórios Médicos 
de Especialidades (AMEs), que se multiplicam pelo Estado, 
as polícias reequipadas e fortalecidas. Nesse sentido, estão 
aí, também, a expansão vigorosa do transporte sobre trilhos 
no Metrô e na CPTM, a recuperação de 12 mil quilômetros 
de estradas vicinais, a duplicação do número de Fatecs e de 
vagas nas Etecs, além de avanços expressivos na qualidade da 
educação e no desenvolvimento de políticas sociais.

Construímos hospitais, escolas e casas. A mortalidade infantil 
foi reduzida pela metade. Nossas crianças e jovens estão na 
escola, pois o ensino foi universalizado.  Quase 300 mil casas 
populares foram entregues em todo o Estado, e outras 60 mil 
estão em construção.
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Ampliamos a rede de trens e do metrô, que está dobrando 
de tamanho. Pela primeira vez, depois de 40 anos de 
medições, o transporte coletivo passou a ser mais utilizado do 
que o individual na Região Metropolitana de São Paulo.

Estendemos nossas estradas e melhoramos a sua qualidade. 
Mais de 75% da nossa malha viária hoje é considerada ótima 
ou boa e as dez melhores rodovias do País estão em nosso 
território. Tornamos as nossas estradas melhores e mais 
seguras. A taxa de acidentes foi reduzida em mais de 60% e a 
de mortes pela metade.

Baixamos impostos. Investimos na qualidade do ensino e no 
atendimento à saúde. Fortalecemos e equipamos as nossas 
polícias e enfrentamos o crime, reduzindo em 70% a taxa de 
homicídios, que hoje é menos da metade da média nacional. 
Geramos empregos e oportunidades de negócios. Investimos 
em governo eletrônico. Com Mário Covas, construímos o 
trecho oeste do Rodoanel. E Serra fez o trecho Sul.

Fiz a segunda pista da Imigrantes, levamos a rodovia dos 
Bandeirantes até Cordeirópolis, alargamos a calha do 
Tietê e juntos construímos 27 piscinões no projeto de 
Macrodrenagem da Região Metropolitana. São obras de vulto, 
que melhoraram a qualidade de vida das pessoas.

 

Mas de cada uma dessas realizações, o que mais fortemente 
ficou retido em minha memória foi a emoção das pessoas 
beneficiadas por essas ações.

 Não há como esquecer a alegria do público nos sorteios da 
CDHU. A felicidade das mulheres, ao receberem as chaves 
da casa própria. A solidariedade das famílias nos mutirões de 
habitação.
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Nem o sorriso de aprovação de pessoas simples, 
trabalhadores, almoçando ao meu lado, nos restaurantes  
Bom-Prato, e que ali se sentiam como membros de uma 
grande família.

 Não dá para esquecer do orgulho dos pais e do entusiasmo 
dos jovens na diplomação dos cursos das nossas ETECs 
e FATECs. Ou a satisfação dos cidadãos atendidos no 
Poupatempo. Nem a esperança que vi nos olhos dos 
estudante dos novos campi da USP na Zona Leste de São 
Paulo, da UNICAMP (Limeira) e das novas unidades da UNESP 
pelo interior de São Paulo.

E como esquecer a emoção que eu mesmo senti, ao apertar o 
botão que implodiu o Carandiru, para ver surgir em seu lugar 
uma escola, um parque e uma biblioteca. 

São essas experiências, essas emoções que me levam a dizer 
para mim mesmo: vamos em frente, estamos no caminho 
certo. O avanço permanente é a marca do nosso trabalho 
em São Paulo. Cada governante que assume, inova, amplia, 
avança. Esse é o segredo dos nossos governos.

Por isso o crescimento econômico e a redução da pobreza 
e da desigualdade continuarão sendo os nossos principais 
objetivos.  Por isso, nosso próximo governo será o governo 
das oportunidades.

 Temos consciência de que as demandas de um Estado como 
São Paulo são permanentes. Por isso, dirigiremos nossos 
esforços para assegurar e expandir o acesso aos serviços de 
saúde e educação; criar novas frentes de geração de emprego 
e renda; prosseguir e apoiar ainda mais os micro, pequenos e 
médios empresários; seguir apoiando a agricultura; fortalecer 
as medidas de proteção e o meio ambiente, no contexto 
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da Economia Verde; ampliar o efetivo da segurança, para 
seguir diminuindo os índices de criminalidade, dentro da lei 
e do respeito aos direitos humanos; intensificar a atenção às 
crianças, aos jovens, aos idosos, às pessoas com deficiência: 
esses são alguns dos principais objetivos do nosso próximo 
governo, cujo foco central continuará sendo a justiça social  
e a redução das desigualdades e da pobreza.

Nosso programa de governo, em suma, tem como diretrizes 
a promoção do desenvolvimento sustentável do Estado, nos 
seus aspectos econômicos, sociais, ambientais, culturais e 
humanos. É bom ressaltar que este programa é uma obra 
coletiva, fruto da união de propostas que recolheremos ao 
longo dos próximos meses, pois queremos um governo em 
que se reflitam não apenas as demandas, mas a inteligência,  
a sensibilidade e as esperanças dos brasileiros de São Paulo.

Essa postura, que se abre às mais variadas contribuições e 
críticas da sociedade, reafirma nosso compromisso com a 
democracia e a crença na participação do povo nos destinos 
de São Paulo. Acreditamos que um bom governo deve 
ter respeito pelas pessoas, honestidade de propósitos, 
transparência de método, responsabilidade nas ações, justiça 
nas decisões e, acima de tudo, o interesse público como limite.
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diretriZes Gerais

Educação

• Promover a valorização continua do professor e das carreiras 

da educação.

• Ampliar a formação continuada de professores do Ensino 

Fundamental e Médio

• Aumentar o investimento em ações e projetos que promovam a 

melhora contínua da qualidade do ensino

• Ampliar as escolas em regime de tempo integral

• Instituir o Programa Aluno em Tempo Integral por meio da oferta 

de atividades extracurriculares no contra turno escolar

• Fortalecer o Escola da Família com cursos profissionalizantes de 

curta duração

• Criar o programa Via Rápida para o Emprego por meio da criação 

de cursos técnicos básicos de curta duração, respeitando a 

vocação econômica das regiões do Estado

• Fortalecer a integração entre o Ensino Médio e o Técnico, em 

parceria com os municípios

• Ampliar a oferta de vagas nas ETECs cursos técnicos, em parceria 

com empresas, prefeituras e outros órgãos públicos

• Criar condições que permitam aos alunos das ETECs e FATECs 

a aquisição de computadores e outros insumos e equipamentos 

relacionados a sua profissão

• Criar a Rede Paulista de Escolas Técnicas para potencializar as 

oportunidades de formação dos jovens em parceria com o SENAI, 

SENAC, e instituições privadas.

•  Ampliar as vagas no ensino superior, nas FATECs e em parceria 

com as universidades estaduais UNESP, UNICAMP e USP

• Ampliar os cursos a distancia oferecidos pela Universidade Virtual 

do Estado de São Paulo (Univesp)
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SaúdE
• Ampliar as políticas de valorizar dos profissionais de saúde do 

estado de São Paulo

• Aperfeiçoar e inovar a gestão do Programa de Saúde da Família, 

integrando-o aos programas de transferência de renda e aos AMEs  

• Expandir a rede de Ambulatórios de Especialidades Médicas 

(AMEs) 

• Expandir a Rede de Reabilitação Lucy Montoro

• Ampliar a atenção a saúde integral do portador de deficiência

• Criar novas Unidades para Tratamento de Dependentes de Álcool 

e Drogas

• Ampliar o programa de reforma e modernização da rede de 

hospitais estaduais 

• Apoiar a rede de parceiros filantrópicos do SUS, como as Santas Casas

• Fortalecer o programa do remédio gratuito, Dose Certa, ampliando 

os locais de distribuição e o número de medicamentos

• Ampliar o programa de distribuição domiciliar de medicamentos 

de uso contínuo, em parceria com as prefeituras

• Melhorar o programa de saúde integral da mulher

• Ampliar os serviços de tratamento do câncer pelo Estado

• Avançar com os mutirões de saúde

• Ampliar os Centro de Referência da Terceira Idade

• Segurança e Administração Penitenciária

• Valorizar a carreira das Policias Civil, Militar e Científica

• Reforçar e ampliar o contingente policial

• Aumentar o número de Delegados de Policia

• Amplia o Programa de Atividade Delegada, com o aproveitamento 

de parte das horas de folga dos policiais para atuação junto às 

prefeituras, mediante convênio

• Incrementar o investimento em novas tecnologias e em 

ferramentas de inteligência no combate ao crime organizado 
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• Dar sequência à desativação das carceragens no interior do 

Estado, transferindo presos para unidades prisionais

• Expandir a Delegacia Eletrônica e melhorar o atendimento  

nas Delegacias de Policia

• Ampliar o programa de videomonitoramento por câmeras 

instaladas em pontos estratégicos, integrados ao Infocrim  

e ao Copom

• Fortalecer as Corregedorias de Polícia e o programa Via Rápida de 

combate à corrupção e desvios de conduta dos maus policiais

• Ampliar o combate ao tráfico de drogas e o contrabando de armas 

• Expandir as vagas e as unidades prisionais

• Ampliar o programa estadual de videoconferência e o 

monitoramento eletrônico de presos em regime semi-aberto

dESEnvolvimEnto Econômico,  
EmprEgo E rEnda

• Promover a desoneração tributária, a partir da analise das cadeias 

produtivas, para melhorar a competitividade dos produtos 

paulistas

• Fortalecer a política de atração de investimentos, reforçando o 

papel das Agências de Fomento Nossa Caixa Desenvolvimento e 

Investe São Paulo, promovendo as vantagens comparativas de São 

Paulo, no Brasil e no exterior

• Expandir o Banco do Povo, levando unidades para todos os 645 

municípios, em parceria com as prefeituras

• Promover a melhoria do poder aquisitivo dos trabalhadores 

paulistas mantendo o piso regional (salário mínimo paulista)

•  Potencializar o programa paulista de apoio aos Micro 

Empreendedores Individuais - MEI

• Expandir o sistema Emprega São Paulo, incorporando ferramentas 

de georeferenciamento, para estimular a procura de empregos 

mais próxima da casa do trabalhador
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• Ampliar as vagas do Programa Estadual de Qualificação Profissional

• Ampliar o trabalho da Agência de Fomento Paulista, sobretudo 

para viabilizar crédito aos pequenos e microempresários

• Fortalecer a cadeia paulista produtiva de petróleo e gás para 

potencializar os benefícios da exploração do pré-sal

• Ampliar as parcerias do governo com Sebrae, ONGs, sindicatos, 

prefeituras e universidades para a geração de emprego e renda

• Fortalecer os Arranjos Produtivos Locais

• Criar a Rede Estadual de Parques Tecnológicos, em conjunto com  

universidades, institutos de pesquisa, Centro Paula Souza  

e iniciativa privada

• Fortalecer os institutos de pesquisa

• Fortalecer a política de desenvolvimento regional

• Incentivar o desenvolvimento do turismo em suas diversas 

potencialidades, por meio de linhas de crédito, formação 

profissional e investimentos em infraestrutura

• Apoiar e contribuir para criação de novos centros exposições, 

eventos e congressos

dESEnvolvimEnto Social E JuStiça
• Promover a integração dos programas sociais das três esferas de 

governo

• Ampliar os programas sociais e de transferência de renda, como o 

Renda Cidadã e o Ação Jovem

• Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, no Estado de São 

Paulo (Suas), em parceria com as prefeituras

• Aumentar a assistência e o apoio às pessoas com deficiência 

física, prevendo a adoção de ações para educação, capacitação 

profissional, saúde e acesso ao emprego

• Desenvolver programas e ações em benefício das populações 

vulneráveis
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• Fortalecer a política estadual do idoso, ampliando os 

centros de referência, a atenção à saúde e aumentando 

as oportunidades de cultura, lazer e atividade física

•  Ampliar os Centros de Integração da Cidadania e a 

Política Estadual de Direitos Humanos e Defesa da 

Cidadania

• Aprimorar as iniciativas estaduais de respeito à 

diversidade

• Fortalecer e ampliar as políticas previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e o modelo de descentralização 

e política de atendimento da Fundação Casa

• Ampliar os programas de acesso à Justiça e 

fortalecimento do Poder Judiciário

agricultura
• Ampliar a assistência técnica para os agricultores

• Apoiar e estimular iniciativas que visem a agregação de 

valor aos produtos agrícolas

• Ampliar as linhas de crédito, maiores prazos de carência 

e pagamento com juros diferenciados

• Fortalecer o seguro rural para proteger o produtor rural 

paulista contra riscos climáticos, sanitários, garantindo 

inclusive a renda do agricultor 

• Prosseguir com Programas Especiais de Subvenção. 

Programas especiais com taxa de juro zero como o Pró-

Trator e o Pró-Implemento

• Ampliar e recuperar as estradas vicinais por todo o estado

• Investir no incremento da infraestrutura paulista para 

garantir o escoamento da produção

• Implementar o Programa Microbacias II, para apoiar 

produtores rurais no acesso ao mercado, melhorando a 

comercialização de seus produtos e a preservação dos 

recursos naturais
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• Reforçar as barreiras fito-sanitárias do Estado de São Paulo

• Fortalecer o programa de estímulo a produção e o consumo de 

alimentos saudáveis

• Apoiar a agricultura familiar e a produção orgânica de alimentos

• Ampliar os programas Melhor Caminho, Viva Leite e Bom Prato

mEio ambiEntE E SanEamEnto
• Aumentar a cobertura vegetal do Estado, com a expansão das 

florestas de proteção permanente e de exploração econômica, em 

parceria com o setor privado e o terceiro setor

• Implementar as medidas necessárias para cumprir os 

compromissos expressos na recente Lei Paulista de Mudanças 

Climáticas

• Diminuir a emissão de CO2 na atmosfera estimulando 

principalmente o transporte de carga e de passageiros sobre 

trilhos

• Fortalecer e ampliar o Sistema Estadual de Parques e áreas 

protegidas

• Ampliar as políticas estaduais de destinação e tratamento de 

resíduos sólidos

• Estimular e ampliar a coleta seletiva e a reciclagem de lixo no 

Estado de São Paulo e o programa Lixo Mínimo, em parceria com 

as prefeituras

• Fortalecer os programas Município Verde e Azul e os programas de 

educação ambiental

• Expandir e fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Serviços 

de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp)

• Ampliar as ações de aumento da eficiência e redução de perdas de 

água, e incrementar os programas de uso racional da água

• Ampliar o número de municípios com universalização do 

tratamento dos esgotos
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• Fortalecer os Programas Água Limpa e Córrego Limpo

• Executar o plano estadual de macrodrenagem, em especial  

nas áreas metropolitanas, em parceria com a prefeituras

• Implantar o Parque Estadual das Várzeas do Tietê

• Avançar com o programa de despoluição dos Rios Tietê e Pinheiros 

dESEnvolvimEnto urbano E Habitação
• Ampliar o programa de urbanização de favelas e erradicação  

de cortiços

• Ampliar e estimular a oferta de casas populares para a população 

de baixa renda, ampliando o papel da CDHU e o fomento ao setor 

privado, em parceria com o Governo Federal

• Fortalecer os programas de regularização fundiária e 

documentação de propriedade da população

• Realizar, com prioridade, obras preventivas de Defesa Civil, em 

locais de risco elevado

• Ampliar os projetos de habitação especial para a população idosa 

como o Vila Dignidade

• Fortalecer o programa de acessibilidade (desenho universal) nas 

unidades habitacionais produzidas pelo governo de São Paulo

• Criar a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Metropolitana 

para potencializar e integrar as políticas públicas 

• Fortalecer as Agências de Desenvolvimento Metropolitano e criar um 

novo Fundo de Desenvolvimento para as Regiões Metropolitanas

tranSportES E infraEStrutura
• Ampliar a rede de Metrô, trens metropolitanos e corredores de 

ônibus, dando sequencia ao plano Expansão São Paulo

• Modernizar as linhas de trens metropolitanos da CPTM, 

convertendo-as em padrão de Metrô de superfície

• Viabilizar, em parceria com o governo federal e a iniciativa privada, 

os trechos sul e norte do ferroanel
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• Apoiar projetos de expansão de ferrovias pelo Estado de São 

Paulo, em especial, nas regiões de Campinas, Vale do Paraíba  

e Metropolitana de São Paulo

• Lutar, junto ao Governo Federal, pela construção do terceiro 

terminal no Aeroporto de Guarulhos e viabilizar o Expresso 

Aeroporto, levando o trem metropolitano para Guarulhos

• Fazer o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na Baixada Santista

• Concluir o Corredor Noroeste na região metropolitana  

de Campinas

• Ampliar e estimular a integração dos diversos modais de 

transporte para estimular o transporte coletivo e melhorar  

a competitividade logística do estado

• Fortalecer, ampliar e modernizar os portos paulistas

• Lutar pela ampliação e modernização urgente dos aeroportos 

federais em Guarulhos e Campinas

• Fortalecer e melhorar os aeroportos sob administração do Estado

• Ampliar e avançar na modernização da malha rodoviária

• Realizar o Rodoanel Leste e Norte

• Fortalecer e ampliar o programa de vicinais  

e pavimentação asfáltica

• Reforçar o papel da Agência Reguladora de Transportes  

do Estado de São Paulo – ARTESP, para garantir a fiscalização 

adequada das concessões rodoviárias e o equilíbrio econômico 

das tarifas e contratos

• Estímulo à execução da Rede Paulista de Dutos, em parceria  

com a iniciativa privada

• Fortalecer a Hidrovia Tiete-Paraná, ampliando sua  

capacidade operacional

• Aumentar a geração de energia no Estado, diversificando as suas 

fontes, em especial a co-geração através do bagaço da cana

• Reivindicar junto ao governo federal a renovação das concessões 

das usinas hidroelétricas paulistas
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cultura 
• Fortalecer a política de incentivo fiscal de apoio a cultura do estado 

de São Paulo para apoiar ainda mais as artes cênicas, plásticas, 

literárias, a dança, a música e o cinema paulista

• Ampliar a Virada Cultural no Estado, em parceria com as prefeituras

• Criar o Programa das Ruas 24 horas, com atividades e 

equipamentos de cultura e entretenimento, em parceria com 

prefeituras

• Fortalecer o projeto Guri por todo o Estado, bem como as 

atividades das oficinas culturais

• Criar o Museu da História de São Paulo, viabilizar a instalação 

do Museu de Arte Contemporânea na antiga sede do Detran e 

fortalecer a rede paulista de museus

• Fortalecer os programas Vá ao Cinema e ao Teatro

• Criar o programa Cine Cidade para o número de salas de exibição 

nos municípios paulistas que não possuem salas de cinema

•  Valorizar da cultura popular e regional do estado

• Apoiar as iniciativas da Fundação Padre Anchieta e sua expansão 

de programação e difusão de conteúdos multimídias

ESportE
• Fortalecer os Jogos Abertos e Regionais do Interior 

• Ampliar o programa Bolsa Atleta

• Criar um programa de incentivo a atividade física para os idosos, 

em parceria com academias de ginástica e clubes desportivos 

• Construir novo Centro Olímpico para formação de atletas de alto 

rendimento

• Reformar as unidades esportivas do Estado, como o Complexo 

Ibirapuera

• Adaptar unidades esportivas para a formação de atletas 

paraolímpicos
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• Melhorar e ampliar os equipamentos esportivos em parceria  

com as prefeituras

• Fomentar a prática desportiva na sociedade e estimular  

programas de combate ao sedentarismo

• Executar todos os investimentos de responsabilidade do estado  

para a realização da Copa de 2014 em São Paulo. 

• Contribuir para a realização das Olimpíadas de 2016, colocando  

a infraestrutura do Estado, bem como os seus equipamentos  

à disposição do Comitê Olímpico Brasileiro

• Estimular a criação de parques urbanos, em parceria com  

as prefeituras

gEStão, tEcnologia  
da informação E comunicação

• Ampliar o Programa Estadual de Desburocratização

• Melhorar as condições de trabalho e fortalecer a atualização 

permanente dos servidores públicos

• Estimular as políticas de valorização do servidor público, 

especialmente nas carreiras que prestam diretamente serviço  

à população como as da saúde, educação e segurança

• Ampliar a rede do Poupatempo e os serviços de governo 

eletrônico pela Internet

• Aproximar o Estado do cidadão, incrementando os trabalhos em 

redes sociais e colaborativas

• Ampliar ainda mais as ferramentas de transparência e controle 

social da administração pública

• Estimular a cidadania fiscal e o programa Nota Fiscal Paulista

• Ampliar os postos do Acessa São Paulo, levando o programa  

para todo o Estado

• Ampliar o programa de banda larga popular

• Fortalecer as agências reguladoras e os serviços de proteção ao 

consumidor – PROCON
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Ao encerrar esta relação, ainda parcial dos tópicos 
indicativos de nosso programa de governo, quero, em nome 
da Coligação Unidos por São Paulo, reiterar minha fé na 
convivência fraterna entre os entes federativos, na relação 
harmônica entre os poderes, nos princípios democráticos, na 
sempre necessária liberdade de expressão, de comunicação e 
no debate pacífico das diferenças. 

 Tenho certeza de que um Estado como o nosso – que é 
um verdadeiro país – se constrói não com o ódio, não com a 
pregação da violência, da intolerância. Nossa resposta a essa 
guerra antidemocrática será a que sempre foi: a serenidade 
de conduta e a firmeza na defesa da lei.

 Com união, com o propósito de lutar sempre por um 
Estado melhor, vamos complementar esta proposta com o 
que a democracia tem de mais edificante, que é o diálogo e a 
participação popular. É assim que o PSDB e seus aliados têm 
governado. É assim que, com o apoio dos paulistas e fé em 
Deus, haveremos de continuar a governar.

 Agradecemos desde já as sugestões, críticas, e 
colaborações de todos os brasileiros de São Paulo. 

Geraldo alckmin
São Paulo, 5 de julho de 2010.
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coligação unidos por  são paulo


