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SÃO PAULO - ELEIÇÃO MUNICIPAL 2016  

 

 
DIRETRIZES GERAIS DE GOVERNO 

 

COMPROMISSO DA SOCIAL DEMOCRACIA CRISTÃ NO GOVERNO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.  

 

1- O SERVIDOR PÚBLICO COMO PRESUPOSTO FUNDAMENTAL 
DA GOVERNABILIDADE 

Para a Social Democracia Cristã, nenhuma diretriz de governo poderá ser 
realizada com sucesso, sem a prestação do Serviço Público, em nível de 
excelência. 

Com esse objetivo cinco serão as ações fundamentais: 

a) Qualificação permanente do Servidor Público. 

b) Implantação de Plano de Carreira em todos os segmentos do Serviço  
Público, com avaliação de desempenho fundamentada no mérito. 

c) Todos os cargos de gestão como cargos de carreira.  

d) Remuneração competitiva com os valores do mercado profissional. 

e) O Estado Necessário: A quantificação e a qualificação do quadro de 
funcionários públicos, ajustadas às necessidades setoriais. 

 

2- CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA 

O resgate e a proteção dos valores éticos da Família e a satisfação plena 
de suas necessidades serão o fundamento, a inspiração e o objetivo 
permanente da Social Democracia Cristã, no exercício da Prefeitura 
Municipal de São Paulo. 
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Com este objetivo, a Secretaria da Família terá a missão de: 

a) Formular e aprimorar políticas públicas para a proteção dos 
valores da família e o atendimento pleno de suas necessidades. 

 

b) Ser a interlocutora da Administração Municipal com entidades 
civis e religiosas, vocacionadas e estruturadas para o atendimento 
das necessidades da família e a defesa de seus valores. 

 

 Exercer parceria estratégica com todos os demais Órgãos 
da Administração Municipal, desenvolvendo ações 
específicas para a proteção e preservação da estrutura 
familiar e de seus valores, com objetivo de evitar a perda 
dos jovens para a droga e a violência , em razão do 
afastamento da família, da comunidade, da escola e da 
religião, 

 

c) Pesquisa permanente no Plano Internacional, de atividades com 
sucesso, desenvolvidos por órgãos nacionais ou regionais, que 
tenham como foco os assuntos pertinentes a família. 

 

3-PROGRAMA DE METAS  

Formulação e aplicação de PROGRAMA DE METAS, orientado para 
satisfazer as necessidades da população, acompanhado de um Sistema 
de Indicadores para mensurar o desempenho governamental e o grau de 
satisfação da população. 

 

No Programa de Metas, necessariamente, sem prejuízo de outros, devem 
ser contemplados os seguintes setores: 

a) Saúde 
b) Educação  
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c) Segurança  
d) Moradia 
e) Iluminação pública 
f) Combate a enchentes 
g) Lazer 

 

4- POLÍTICA ECONÔMICA ORIENTADA PARA O DESENVOLVIMENTO 

Formulação e aplicação de POLÍTICA ECONÔMICA orientada para o 
desenvolvimento e geração de empregos compreendendo, entre outras, as 
seguintes ações: 

a) Promover a construção civil, através de incentivos tributários e políticas 
de desenvolvimento urbano e saneamento básico; 

b) Política oficial de apoio ao empreendedorismo e incentivo para a 
criação, desenvolvimento e consolidação de micros, pequenas e médias 
empresas 

c) Incentivar a formação de mão de obra através de cursos 
profissionalizantes, inclusive de curto prazo; 

d) Gerenciamento eficaz dos gastos públicos, possibilitando novos 
investimentos  em parceria estratégica com Governo Federal. 

e) Disponibilizar Creches Noturnas, para incentivar e proteger o mercado 
de trabalho da mulher. 

f) Estimular a instalação de Pólos de Desenvolvimento no Município, em 
parceria com o Governo Estadual e Federal; 

g) São Paulo, como POLO MUNDIAL DE TURISMO DE NEGOCIOS. 
Apoiar e incentivar o Turismo na Cidade, inclusive o Turismo de Negócio, 
cumprindo a obrigação contida no artigo 180 da Constituição Federal, de 
autoria da Social Democracia Cristã, na Assembleia Nacional Constituinte. 

“a união, os estados, o distrito federal e os municípios promoverão e 
incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico”. 
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5- INSTITUIR POLÍTICA TRIBUTÁRIA EQUITATIVA, VOLTADA PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

Estruturar o Sistema Tributário Municipal, sob a inspiração dos princípios 
contidos no Artigo 150 da Constituição Federal, entre eles o respeito a 
capacidade contributiva e  a proibição de  tributo com efeito de confisco. 

Formular política tributária específica para as micros e pequenas 
empresas, concedendo a elas tratamento tributário mais benéfico, previsto 
no artigo 179 da Constituição Federal, conforme proposta aprovada pela 
Social Democracia Cristã na Assembleia Nacional Constituinte. 

 

6- INSTITUIR POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Desenvolver e aplicar uma POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, com os seguintes objetivos: 

a) Promover a interatividade da Administração Municipal, com os 
Governos Estadual e Federal, com foco no combate a violência e as 
drogas. 

b) Transformar a Guarda Municipal em referência mundial de 
desempenho, através das seguintes ações: 

 Utilização plena de todos os avanços tecnológicos na área 
da informação e   comunicação, com total interatividade com 
as demais forças de segurança estaduais e federais. 

 

 Avançado processo de seleção de quadros e qualificação 
profissional continuada. 

 

 Política de remuneração, ajustada em Plano de Carreira 
especifico e que faça justiça ao risco e importância da 
função. 
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 Atualização permanente de veículos e demais 
equipamentos pertinentes a sua atividade.  

7- SAÚDE: DIREITO DE TODOS QUE VIVEM EM SÃO PAULO 

 

Política de Saúde Pública compreendendo:  

a) Saúde para Todos – Elaboração de Plano Municipal de Saúde Pública 
que  assegure de forma concreta o acesso à SAÚDE, através  de medidas 
que visem o atendimento integral à família. 

b) Saúde Inteligente – Programa de Saúde Pública com foco na 
prevenção. A saúde chegar antes que a doença, impedindo que ela se 
instale. Resultado: enorme ganho de qualidade de vida e real economia de 
recursos que poderão ser investidos na própria estrutura da saúde pública; 

 

8- EDUCAR PARA CIDADANIA PLENA 

Priorizar a EDUCAÇÃO, como vetor fundamental para o desenvolvimento, 
avanço social e cidadania plena. Para isso, a Democracia Cristã prevê em 
suas diretrizes  de Governo para a Cidade de São Paulo: 

a) Universidade Municipal Paulistana –  

Uma Universidade Municipal, a altura de uma das maiores e mais 
importantes cidades do mundo. 

Um Pólo Universitário a altura desta capital, uma nova frente de trabalho 
para profissionais de todos os setores e em especial para os educadores 
de alta formação intelectual. 

Um centro de conhecimento e cultura que possa ser referência para o pais 
e para o mundo. 

Um Campus Universitário, com toda estrutura de abrigar o estudante em 
alojamentos adequados. 

Uma estrutura poliesportiva que proporcione a atividade esportiva intensiva 
aos seus universitários, com foco na superação de limites.  
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b) Respeito aos Pilares da ONU Para a Educação: 

A garantia que o ensino básico tenha as funções de capacitar o aluno para 
Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Ser e Aprender a 
Conviver, tal como definido nos Pilares da ONU para a Educação; 

c) Educação Inclusiva –  

Política Educacional específica com foco na Educação Inclusiva, 
acolhendo todas as crianças e jovens portadores de necessidades 
especiais: mentais, motoras, auditivas e visuais; 

d) Sociedade do Conhecimento -  

Acesso e uso em todas as escolas, da Tecnologia da Informação. Preparar 
nossas crianças e jovens para serem cidadãos do mundo; 

e) Bolsa de Estudos-  

O acesso à educação, também através de Sistema Municipal de Bolsa de 
Estudos, como previsto pela Constituição Federal, conforme proposta da 
Democracia Cristã, aprovada na Assembleia Nacional Constituinte. 

 

f) Cursos Técnicos Profissionalizantes 

Ampliação da oferta de cursos técnicos e profissionalizantes nas Escolas 
Municipais; 

 

g) Criação de Polos de Ensino à Distância – 

Ensino a distância para moradores de bairros distantes e regiões da 
cidade com dificuldades de transporte e segurança. 

 

h) Valorizar as Atividades Físicas e o Esporte na Escola –  

Integrar as políticas públicas do setor, como uma forma de 
desenvolvimento saudável do aluno e encaminhamento de talentos para 
atividades de alto rendimento; 
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i) Escolas 24 horas  

Escolas que nunca fecham, acolhendo atividades educacionais, sociais, 
culturais, esportivas e outras atividades afins. 

 

9-  CULTURA: INSTRUMENTO DE ACESSO  A CIDADANIA 

Promover a CULTURA, como instrumento de acesso a cidadania, através 
de ações como: 

a) Construção de espaços culturais em todas as regiões da cidade, com o 
objetivo de sediar manifestações culturais em todas as suas vertentes: arte 
cênica, música, artesanato, pintura, escultura e áreas afins. 

b) Promover a Cultura Popular em todas as suas formas de manifestação, 
assim como seus agentes; 

c) Incentivar a produção da cultura independente; 

d) Promover política de acesso, para todas as classes sociais, a 
espetáculos culturais; 

 

10- O IDOSO: CIDADÃO DE SÃO PAULO 

Valorizar e apoiar o APOSENTADO E O IDOSO, assegurando-lhes o 
respeito e o reconhecimento que o Poder Público e a sociedade lhes 
devem. A Democracia Cristã garantirá: 

a) Aplicação de políticas setoriais que promovam o convívio e a 
integração do idoso, com a cidade; 

 

b) Incentivos às famílias, na promoção do bem estar e integridade do 
idoso; 
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c) Criar mecanismos que garantam bem estar e integridade do idoso nos 
casos de omissão ou não existência da família; 

d) Programas Culturais Específicos para Idosos. 

 

11- MORADIA- DIREITO SOCIAL 

Promover esforços para assegurar a todas as famílias a MORADIA digna, 
através de programas municipais específicos e parcerias estratégicas com 
os governos estadual e federal, e ainda através de Parcerias Públicas 
Privadas - PPP. 

 

12- LAZER - INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

Incentivar o lazer, como instrumento de promoção social, conforme 
previsto no Parágrafo  3º do artigo 217 da Constituição Federal, de autoria 
da Social Democracia Cristã na Assembleia Nacional Constituinte, 
reconhecendo que o Trabalhador tem direito a usufruir a vida, a viver a 
vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. 

 

Como incentivo ao Lazer, promover ações de apoio a Causa Animal, como 
exposições, campanhas de vacinação e ações afins. 

 

13- GARANTIR UM MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 

Proteger o meio ambiente e assegurar a todos o direito de usufruir a 
natureza sem agredi-la, orientando as ações da Administração Municipal 
no conceito de que a TERRA É A PÁTRIA DOS HOMENS. Para tanto a 
gestão da Democracia Cristã irá: 

a) Colocar o Município no centro de uma agenda de desenvolvimento em 
harmonia com o meio ambiente; 

b) Fiscalizar e coibir o desmatamento urbano, derrubada de arvores e 
redução das áreas verdes; 
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e) Criar Programa de Incentivo a criação de áreas verdes, parques e 
jardins; 

f) Apoiar iniciativas sócio-ambientalmente sustentáveis; 

g) Criar políticas setoriais que garantam a constituição de uma cultura de 
consumo consciente e responsável. 

 

14- PROMOVER A PESQUISA ACADÊMICA 

Implantar o Plano Municipal de Apoio à Pesquisa, tanto em seu aspecto de 
investigação pura, como no campo da pesquisa aplicada. 

 

15- PRO AMADOR - PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE 
AMADOR 

Implantar o PRÓ-AMADOR – PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO 
ESPORTE AMADOR, reconhecendo a importância desta atividade na 
formação do caráter do Jovem e no combate as drogas, promovendo ainda 
políticas públicas para integração da criança e do adolescente na prática 
do esporte, em suas várias modalidades. 

PÓLO OLIMPICO: 

Entre os objetivos do Programa Pro Amador, estará transformar a cidade 
de São Paulo, em centro mundial de atletismo olímpico. 

 

16- DROGAS: OBSESSÃO NA DEFESA E INTEGRIDADE DA FAMILIA. 

Interação com os Governos Estadual e Federal,no combate às drogas e 
recuperação de seus dependentes, através de ações integradas da 
Secretaria da Família e de outros Órgãos competentes. 

 

17- PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
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Formulação e aplicação de PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, assegurando a eles o pleno exercício de seus direitos de 
cidadão, como previsto na Constituição Federal, através de proposta 
aprovada pela Social Democracia Cristã na Assembleia Nacional 
Constituinte. 

 

18- APOIAR PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E 
DA JUVENTUDE 

Implantar sistema solidário de apoio a INFÂNCIA E JUVENTUDE, em 
parceria com ações do Governo Estadual e Federal, e também com a 
participação solidária da iniciativa privada. 

 

19- PROMOVER A EMPREGABILIDADE DE JOVENS E ADULTOS 

Incentivar no Município de São Paulo, através de parceria com a iniciativa 
privada, mecanismos para criação de empregos para jovens e 
aproveitamento da experiência das pessoas de maior faixa etária, no 
mercado de trabalho. 

 

20- TRANSPARENCIA – COMO MARCA DE GESTÃO 

Governar o Município de São Paulo, com ética e transparência , segundo 
os princípios da Social Democracia Cristã, com equidade e 
COMBATENDO E PUNIUNDO  TODAS AS FORMAS DE CORRUPÇÃO. 

 

21- ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA COM VISÃO DE FUTURO 

Administrar São Paulo, com a participação plena e permanente da 
sociedade como um todo e de forma especial com as entidades 
representativas da sociedade organizada. 

Atitude Gerencial, inspirada na saga dos visionários, vivenciando o 
presente, mas ao mesmo tempo inspirando suas ações, com a visão do 
futuro. 
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22- O GOVERNO MUNICIPAL SERVIDOR 

Aplicar, como instrumentos de um novo modelo de gestão pública para 
administrar o município sob o conceito de Governo Municipal Servidor, 
cinco ferramentas básicas: 

a. Cargo de gestão tem que ser cargo de carreira; 
b. Auditoria independente das contas públicas; 
c. Planejamento – Conceito sempre antes da ação; 
d. Estado Necessário: Serviço público quantificado e qualificado para o 

atendimento pleno das demandas da sociedade; 
e. Fazer do Tributo instrumento de Desenvolvimento e Justiça Social. 

 

23- RUMO AO CENTRO  

Ações imediatas do Poder Público Municipal, para promover a reconquista 
do Centro da Cidade de São Paulo, e transformá-lo, a exemplo de grandes 
cidades do mundo, em um espaço vivo, iluminado, seguro, resgatando sua 
arquitetura e história e passando a ser um palco da arte, cultura, 
gastronomia, moda, lazer e turismo. 

 

24-SECRETARIA DE RELAÇOES INTERNACIONAIS 

Criar a Secretaria de Relações Internacionais, para transformar São Paulo 
em CIDADE DO MUNDO, através de ações conjugadas com grandes 
cidades de outras nações, nas áreas das artes, ciências, espetáculos, 
eventos, turismo, economia, entre outras. 

 

25- MOBILIDADE URBANA 

Orquestração das atividades do Poder Publico Municipal, com a iniciativa 
privada, objetivando a Mobilidade Urbana, através de projetos e ações que 
contemplem: 

a) O correto uso e ocupação do solo urbano  
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b) Excelência no Sistema Urbano e Infra Estrutura Viária.  

c) Interatividade humanizada entre pessoas, veículos, vias públicas e meio 
ambiente. 

d) Controle de tráfego como estratégia de apoio ao cidadão e não como 
hoje, majoritariamente, mero instrumento de arrecadação, configurando 
uma verdadeira indústria de multas. 

 

 

26- IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

Construir a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos, o que 
pressupõe a igualdade de direito a EDUCAÇÃO, SAÚDE, TRABALHO, 
SEGURANÇA, MORADIA, LAZER e JUSTIÇA, tornando assim possível a 
construção em São Paulo do modelo de Sociedade proposto pela Social 
Democracia Cristã na Assembleia Nacional Constituinte e incluído no 
inciso I, artigo 3º da Constituição Federal: “Uma Sociedade Livre, Justa e 
Solidária”. 

 

27- SÃO PAULO, MAIS QUE UMA CIDADE UMA NAÇÃO 

Administrar São Paulo com a visão abrangente de sua História, 
complexidade, desafios, valores e imenso conteúdo humano. 

 

São Paulo, Mais que uma cidade, uma Nação! 

 

João Bico 

Candidato a Prefeito de São Paulo 

Eleições Municipais 2016 


