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Plano de Governo 

É um desafio propor uma nova história para a cidade de São Paulo. Além de coragem é preciso 
ter capacidade de gestão. Mas não dá para imaginar um prefeito realizar algo tão importante se 
não estiver próximo das pessoas. E é pensando dessa maneira que eu apresento o meu Plano de 
Governo. Foram meses para diagnosticar esta cidade que é complexa e surpreendente. Mas para 
entender São Paulo é preciso conhecer também a sua gente. Por isso montei uma equipe técnica 
capaz de entender os problemas da cidade e também os anseios da nossa gente. E cuidar desta 
cidade e das pessoas é algo que eu quero fazer. Principalmente das pessoas que sempre 
esperaram pela Prefeitura e pouco tiveram em resposta. As dez áreas centrais do Plano de 
Governo mostram como é possível transformar São Paulo num espaço onde as pessoas podem 
viver de maneira digna, independente da sua condição social ou do bairro em que moram. Este 
plano estará em constante revisão para atender as necessidades da cidade que está sempre em 
evolução.Vamos fazer uma gestão moderna e eficiente, uma gestão preocupada com o bom 
atendimento na saúde, com o bom nível da educação, com um transporte que atenda com 
conforto a população. Mas, sobretudo uma gestão que incentive o desenvolvimento e a geração 
de emprego local, através de programas como o "Emprego na Periferia". Uma gestão que ofereça 
oportunidade para a juventude progredir e conhecer o que o mundo oferece em conhecimento, 
cultura, esporte. É possível transformar São Paulo, e fazê-la melhor para todos. E é isso que eu 
quero fazer. É isso que me incentiva a querer ser Prefeito de São Paulo. Tenho certeza de que 
vamos fazer uma gestão inovadora, capaz de mudar a Prefeitura e seus serviços para melhor. 
Para alcançar essa eficiência é preciso atuar de forma integrada e com ações voltadas para o 
cidadão. Dotar a prefeitura do que há de mais moderno em tecnologia e eficiência em resultados 
para a população, como o "Programa Administração Inteligente"(1). Por isso entre as propostas 
aqui descritas, está a participação da população na administração da cidade, através de meios 
em que seja possível opinar, influir e valorizar seu papel cidadão. Tenho certeza de que o que 
estamos propondo vai fazer de São Paulo uma cidade melhor para todos nós, uma cidade 
preocupada com sua gente. Creio que todos nós podemos realizar juntos essa conquista. Por isso 
eu, Celso Russomanno, o meu partido, o PRB e os partidos da nossa coligação (PTB, PT do B, 
PTN, PHS, PRP), "Por uma Nova São Paulo", contamos com cada um dos paulistanos que 
acreditam que é possível fazer melhor e mudar para melhor, porque o futuro de São Paulo é 
agora. Por isso vamos construir "Uma Nova História para São Paulo". 
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01. EDUCAÇÃO 
 

1. Ampliar a oferta de vagas e unidades da rede CEU. 
2. Qualificar o padrão de atuação dos CEU´s, ampliando sua ação cultural e esportiva junto às 

comunidades. 
3. Aumentar o tempo de permanência da criança na escola, com implantação gradativa do período 

integral. 
4. Aumentar o numero de vagas nas creches diretas e indiretas. 
5. Construir e ampliar o número de creches, inclusive verticais. 
6. Revisar o regime de progressão continuada e a promoção automática. 
7. Informatizar todo o sistema de educação municipal. 
8. Valorizar o profissional de educação, oferecendo qualificação, plano de carreiras e melhores 

condições de trabalho. 
9. Intensivar programa para alfabetização de adultos. 
10. Ampliar a rede de escolas capacitadas para atender pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. 
11. Implantar o “Programa Administração Inteligente”(1) para racionalizar a distribuição de uniformes 

escolares e didáticos e programa de distribuição de leite. 
12. Implantar a Universidade livre da Terceira Idade. 

 
 
02. SAÚDE 

1. Implantar "Programa Promover Saúde" (2) que irá desenvolver ações inter setoriais para melhorar 
a qualidade de vida e saúde da população. 

2. Através do "Programa Administração Inteligente"(1) o sistema de saúde pública será 
informatizado e otimizado, integrando às informações médicas entre as unidades de saúde, a fim 
de melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços prestado à população. 

3. Fortalecer a rede de saúde mental com especial atenção a usuários de drogas inclusive com 
suporte a família. 

4. Criar um programa municipal de convênio, com as escolas de saúde e seus respectivos 
conselhos e associações para estágios, residências nos equipamentos de saúde municipal. 

5. Organizar de modo eficiente e eficaz a distribuição de medicamentos através do "Programa 
Administração Inteligente"(1), dando transparência ao processo e revisando com frequência a 
lista de medicamentos oferecidos. 

6. Ampliar o atendimento domiciliar nos programas: saúde da família, hospitalar domiciliar (hospital 
em casa), atendimento domiciliar da pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida, programa 
de acompanhante do idoso, programa de acompanhante do deficiente intelectual. 

7. Reformular e ampliar os programas de atendimento a gestante e recém nascido. 
8. Ampliar e integrar a rede de saúde (UBS, ambulatórios especializados, hospitais e vigilâncias) e 

adequar a equipe e o horário de funcionamento de acordo com as necessidades de cada região. 
 
 
03. TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE 

 
1. Planejar e ampliar o uso do transporte público integrado, investindo em novos corredores e 

terminais de ônibus. 
2. Renovar e modernizar ônibus e micro-ônibus da cidade, dotando a frota de propulsão hibrida e ar-

condicionado. 
3. Dotar a totalidade da frota de ônibus de acessibilidade aos deficientes e/ou mobilidade reduzida, 

ampliando inclusive a rede Atende. 



4. Instituir a tarifa proporcional, estabelecendo valor mínimo e máximo ao usuário do sistema de 
transporte de ônibus, onde será pago o percurso utilizado. 

5. Instalar novas ciclovias, inclusive com integração intermodal.   
6. O “Programa Administração Inteligente”(1) irá proporcionar a modernização dos equipamentos e o 

investimento em tecnologia de informação, o que permitirá mais eficiência no controle dos 
serviços de transporte público e tráfego na cidade, com semáforos inteligentes, monitoramento de 
corredores e vias públicas. 

7. Dotar a CET de estrutura de ação, de acordo com as necessidades de transito da cidade, através 
de elementos de tecnologia e equipamentos, que atendam de maneira eficiente os motoristas da 
cidade. 

8. Viabilizar estudos para implantação do veiculo leve sobre trilhos. 
9. Criar áreas alternativas para logística, transporte e distribuição de mercadorias na cidade, através 

de soluções planejadas e adotadas em conjunto com os setores geradores. 
10. Criar incentivos para a construção de estacionamentos subterrâneos, preferencialmente próximos 

a terminais de ônibus e estações do metrô. 
11. Reformular a inspeção veicular, mantendo a devolução integral do valor da taxa cobrada pelas 

empresas, que deverão realizar a inspeção. 
12. Regulamentar em definitivo a situação do motofrete, ampliando o número de corredores 

exclusivos. 
13. Implantar sinalização em calçadas, vias e parques, adaptando sua acessibilidade para deficientes 

e/ou mobilidade reduzida. 
14. Readequar a sinalização das vias, informando através de um serviço inteligente as condições de 

transito e vias alternativas para os usuários. 
15. Criar um programa permanente de educação de trânsito. 
16. Viabilizar um novo sistema de transporte por taxi, onde será disposto subsídio ao combustível e 

alteração de tarifas. 
 
 
04. MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA 

 
1. Implantar o sistema de recolhimento de resíduos em dias pré estabelecidos. 
2. Ampliar a rede de Eco pontos. 
3. Utilizar o sistema de Eco ponto nas comunidades carentes para atuar na prevenção de enchentes 

e também como parte do "Programa Promover Saúde"(2). 
4. O "Programa Administração Inteligente" (1), subsidiará um novo programa de reciclagem para a 

cidade, bem como a educação ambiental da população, através de ações com as subprefeituras. 
5. Implementar uma nova estratégia para destinação racional dos resíduos na cidade, aplicando os 

recursos de créditos de carbono. 
6. Priorizar a criação de novas áreas verdes, assim como ampliar a manutenção de praças, parques 

e demais áreas no município. 
7. Implantar um cronograma eficiente de limpeza de córregos e galerias no município. 
8. Incentivar as calçadas verdes e a arborização de ruas. 
9. Aplicar critérios ambientais e de sustentabilidade para todas as ações feitas pela prefeitura. 
10.  Incentivar o uso de energias alternativas e renováveis em todas as áreas publicas municipais. 
11.  Incentivar a implantação de etares e micro etares para o tratamento de águas residuais em 

condomínios e nas comunidades assim como coleta de águas de chuva para os prédios públicos. 
12.  Ampliar o conceito da Lei Cidade Limpa, estabelecendo novos critérios para o Mobiliário Urbano 

da Cidade de São Paulo. 
13.  Ampliar a quantidade de equipamentos de recolhimento de lixo nas ruas de São Paulo. 

 
 
05. Habitação 



 
1. Reurbanizar as comunidades, colocando a disposição da população os equipamentos públicos 
necessários a uma vida mais cidadã. 

2. Intervenção em áreas degradadas com o objetivo de construir moradias sociais e reassentar 
famílias que vivem em áreas impróprias e de risco. 

3. Criar condições para regularização de terrenos populares e interferir na urbanização local. 

4. Mapear edificações urbanas no centro, com objetivo de implantar condomínios profissionais e 
sociais. 

5. Criar condições, através de um programa de moradia, para a utilização de edifícios no centro 
da cidade, para uso de moradias sociais e também pela população de terceira idade e estudantes 
universitários. 
 
 
06. CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 

 
1. Fomentar atividades esportivas e culturais na periferia da cidade através da criação de novos 

polos esportivos e culturais, utilizando unidades escolares e culturais disponíveis, como as da 
rede CEU. 

2. Incentivar a dinâmica cultural local com criação de escolas e espaços de cultura social local, 
orientados pela comunidade. 

3. Criar a Escola de Artes Municipal para o desenvolvimento de aptidões e atividades artísticas junto 
às crianças da rede pública municipal. 

4. Ampliar as atividades do Museu da Cidade de São Paulo incentivando a divulgação de produção 
artística da cidade e incentivo a espaços culturais no centro. 

5. Ampliar a rede de bibliotecas nas escolas e em demais equipamentos públicos municipais. 
6. Formação de um Centro Livre de Artes Cênicas e de um Centro Livre de Música e de produção 

multimídia para permitir a formação e o aperfeiçoamento do conhecimento  para a população. 
7. Reorganizar e estimular a Virada Cultural ampliando seu espaço de programação para toda a 

cidade e criar uma programação permanente. 
8. Regularizar a situação dos artistas de rua, inclusive com alterações e revisões na Lei de Incentivo 

à Cultura no município. 
9. Realizar as olimpíadas Infanto-juvenis e da Terceira Idade. 
10. Criar a Escola Olímpica Municipal que atuará no desenvolvimento de atletas identificados nos 

Centros Esportivos Olímpicos Regionais.  
11. Criar Centros Esportivos Olímpicos Regionais a fim de formar e desenvolver aptidões esportivas 

nas crianças da rede pública municipal. 
12. Reorganizar e estimular a Virada Esportiva para toda a cidade e criar uma programação 

permanente nos equipamentos públicos disponíveis que serão  requalificados. 
13. Implantar em locais que não dispõe de equipamentos públicos esportivos o programa ruas de 

lazer. 
14. Incentivo a prática do skate na cidade. 
15. Formação de parceria com federações esportivas e sociedade civil para o desenvolvimento do 

esporte no município, inclusive os chamados esportes radicais. 
16. Amplificar as ações municipais com a juventude a fim de trabalhar na prevenção, educação e 

conscientização, através de programas e projetos. 
 
 
07. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO 
 



1. Criar roteiros turísticos de caráter histórico, religioso, esportivo e gastronômico, a fim de formar 
um complexo de rotas que atendam demandas regionais e internacionais, em paralelo ao 
estabelecido turismo de negócios. 

2. Criar roteiros turísticos de compras na cidade incluindo novos polos e os já estabelecidos, com 
incentivo a reurbanização local, capacitando profissionais especializados em receptivo local.  

3. Multiplicar os centros de informação turística e unificar informações sobre atividades na cidade e 
criar um instrumento de uso múltiplo turístico para visitação a diversos eventos e locais. 

4. Acelerar a revitalização do centro da cidade com ênfase ao adensamento populacional através de 
moradias. 

5. Incentivar a revitalização urbana dos bairros, levando em conta seu perfil socioeconômico a fim 
de criar Arranjos Produtivos Locais (APL's) e cooperativas de produção e fortalecer o 
desenvolvimento local. 

6. Criar o Centro de Empreendedorismo da Cidade de São Paulo que irá desenvolver  políticas de 
desenvolvimento para a cidade em conjunto com instituições públicas e privadas. 

7. Implantar uma rede de incubadoras que deverá contar com o apoio de universidades, centros de 
pesquisa de inovação e tecnologia, atuando inclusive para o desenvolvimento e otimização dos 
serviços públicos. 

8. Criação de comitês de indústria, comércio e de serviços, para adequar as ações públicas junto às 
cadeias produtivas. 

9. Criação da "Incubadora da Esperança", que vai dar incentivo e possibilidade de trabalho para 
dependentes químicos e pós-acidentados. 

10. Ampliar ações para incentivar a colocação do deficiente no mercado de trabalho. 
11. Oferecer capacitação e orientação para as pessoas de baixa renda, a fim de melhorar seu acesso 

ao mercado de trabalho em vagas criadas pelo próprio serviço público municipal. 
12. Implantação de rede de internet sem fio em toda a cidade, partindo da periferia para o centro. 

 
 
08. ESTRATÉGIA MUNICIPAL E ATITUDE SOCIAL 

 
1. Implantar o "Programa Administração Inteligente" (1) em todas as áreas da administração e que 

será responsável por controlar a eficiência dos serviços prestados à população, através de 
indicadores próprios que irão medir o nível de ação, investimento e eficiência em cada área,  
fomentados por um planejamento criterioso em que todos os atores participantes tenham medidas 
a sua responsabilidade e atuação. 

2. Criar o "Centro de Controle e Ação Municipal"  que abrigará num único equipamento o controle de 
informações de sensibilidade sobre a cidade a fim de prover com mais eficiência os serviços 
municipais em situações normais e de risco. Esse centro contará com profissionais de comando 
da Defesa Civil, GCM, SPTrans, CET, Sec. Saúde, Sec. Educação, Sec. Transportes, Sec. Sub-
prefeituras, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Comgás, Sabesp, Eletropaulo e ligação direta 
com centros de informe do tempo.  

3. Criação de equipes mistas de emergência em todas as subprefeituras para atender às decisões 
de ação e emergência na cidade. 

4. Criação do Conselho Gestor de Programas e Projetos, formado por representantes de diversas 
secretarias envolvidas na atuação municipal. 

5. Ampliar e aprimorar os serviços das redes de albergues e abrigos e melhorar a qualidade do 
serviço assistencial prestado aos moradores de rua. 

6. Desenvolver programa social que atue, em conjunto com parentes e famílias, no intuito de criar 
emprego e renda para moradores de rua, albergados e dependentes sociais. 

7. Atuar de forma a revalorizar a formação técnica do funcionário público municipal e  sua 
qualificação profissional e salarial. 

8. Criação da Brigada de Voluntários Civis. 
 
 



09. SEGURANÇA 

 
1. Através do “Programa Administração Inteligente” (1), implantar o "Centro de Controle e Ação 

Municipal"  com cobertura informatizada, a fim de dar suporte à segurança municipal.  
2. Recuperar e ampliar as bases comunitárias de segurança da GCM. 
3. Capacitar, qualificar e valorizar a guarda civil metropolitana através de um plano de carreira que 

incentive melhorar seu desempenho e crescimento na carreira. 
4. Implementar as Inspetorias Distritais a fim de aproximar o comando da GCM da população local. 
5. Ampliar o efetivo da GCM, bem como aparelhar seus recursos profissionais básicos. 
6. Ampliar o monitoramento através de câmeras, em áreas de elevada concentração de pessoas 

e/ou próprios públicos, considerando o deslocamento de policiamento preventivo e a 
disponibilização de informações, através de frequência integrada com autoridades estaduais de 
segurança. 

7. Priorizar a segurança nas escolas públicas e no perímetro de seu quadrilátero. 
8.  Implementar a iluminação em locais de grande concentração pública e priorizar igualmente as 

comunidades sem iluminação e com grande incidência de crimes. 
9. Ampliar políticas sociais específicas que foquem moradores em situação de rua a fim de oferecer 

condições sociais de dignidade. 
10. Combate ao trabalho infantil e outras práticas que denotam a exploração infantil. 
11. Ampliar os convênios entre o município e as autoridades de segurança do estado a fim de mapear 

recursos e a presença do poder público em áreas de alta estatística criminal. 
 
 
10. RESPEITO AO CIDADÃO 
 

1. Criação e implantação do Código de Defesa de Posturas do Consumidor Municipal. 
2. Criação da Secretaria Especial de Defesa do Consumidor. 
3. Criação do Procon Municipal. 
4. Criação de um portal de serviços públicos, onde a população poderá informar-se de forma 

detalhada sobre problemas locais, podendo inclusive interagir sobre a postura municipal 
programada para ser implementada através de ações regionais com discussões locais e 
orçamentárias. 

5. Adotar índices estatísticos de ação pública, onde os serviços prestados deverão estar em acordo 
com as diversas solicitações da população, e sua razão deve obedecer critérios de atendimento 
normalmente aceitos em padrões de conduta pública eficiente. 
 
 
 
 
Notas: 
 
(1) Programa Administração Inteligente - Sistema de planejamento global público que tem como 
meta organizar, racionalizar, otimizar e controlar ações da administração da Prefeitura. Através de 
um sistema informatizado, capaz de construir indicadores próprios, deverá medir níveis de ação, 
investimento e eficiência em cada área, fomentado por um planejamento criterioso de medidas, 
responsabilidade e atuação 

 

(2) Programa Saúde Preventiva - Irá desenvolver ações preventivas nas áreas de saúde, higiene 
e alimentar, a fim de proporcionar conhecimento e informação para a melhora da qualidade de 
saúde e bem estar social. 


