
PLANO DE GOVERNO 
PCdoB Guarulhos 

 
Eleições 2020 

 
PROFESSOR AURIEL 

Prefeito 
Pastor Rogério Tomas 

Vice-prefeito 

 
APRESENTAÇÃO 
 

1 - GUARULHOS é a maior cidade do Brasil, fora as Capitais, e o 2º maior município do Estado                   
de SP em número de habitantes – 1.379.182 munícipes –, de acordo com estimativa do IBGE,                

julho/2019. Também é a cidade que detém a décima terceira maior economia do país (PIB               
estimado em mais de R$ 5 bilhões para o ano de 2021), com uma produção industrial que                 

representa 0.9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

2 - GUARULHOS compõe a chamada região da Grande São Paulo. Hidrograficamente, é             
entrecortada pelo Rio Tietê e, geograficamente, está localizada na confluência das rodovias            

que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro (Presidente Dutra), São Paulo e Belo Horizonte (Fernão                
Dias), São Paulo e Baixada Santista (Ayrton Senna e Rodoanel). Está interligada à metrópole              

de São Paulo por uma linha férrea da CPTM e possui o maior aeroporto da América Latina de                  

cargas e pessoas, o Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador Franco Montoro.            
Essas características fazem de Guarulhos um dos maiores centros estratégicos de distribuição            

e logística no Brasil. 

3 - Apesar de sua localização privilegiada, a cidade cresceu sem planejamento. Hoje,             
Guarulhos conta com alto índice de crescimento populacional e sofre com as consequências da              

ocupação desordenada em seu território, bem como, da omissão do poder público,            

apresentando grandes desigualdades sociais e econômicas. 

4 - A cidade carece de infraestrutura sanitária adequada (água/esgoto), de saúde pública de              
qualidade, de iluminação, de zeladoria urbana e de pavimentação (ou manutenção) de vias             

urbanas. A violência e a criminalidade têm causado medo e insegurança no cotidiano das              
pessoas. A falta de postos de trabalho e de emprego digno é uma constante preocupação na                

vida do povo Guarulhense. A questão de mobilidade urbana é um eterno transtorno para nossa               

população. As escolas e seus profissionais contam com estruturas obsoletas para os desafios             



atuais, incluindo aqueles que emergem com a pandemia da COVID-19 que assola o Brasil e o                

mundo. 

5 - PANDEMIA E CRISE SANITÁRIA - Guarulhos sofre as consequências da Pandemia global              

de Covid-19. O novo coronavírus (denominado SARS-CoV-2), responsável pela COVID-19, foi           
descoberto em dezembro de 2019 e faz parte de uma grande família de vírus que causam                

infecções respiratórias. No entanto, a COVID-19 não se apresenta, nos casos graves, como             

uma infecção comum, e os médicos e cientistas se esforçam para descobrir tratamentos e seu               
funcionamento. Sabemos pouco sobre a doença, suas reações e sequelas, mas acreditamos            

que é possível salvar e priorizar a vida de todas as pessoas. 

6 - Guarulhos vive, certamente, um dos seus piores momentos da história com a PANDEMIA               
DA COVID-19. Vencer essa crise sanitária exige ações firmes e planejamento por parte da              

prefeitura que deve manter papel ativo e vigilante nas medidas de combate à propagação do               
vírus e no cuidado com a saúde da população até que o retorno das atividades de modo geral,                  

seja seguro.  

7 - Mais de mil famílias perderam entes queridos para o COVID-19 em Guarulhos!!! Falta               

vontade política do atual prefeito para salvar vidas na cidade. Medidas e ações mais eficazes               
de isolamento social, fiscalização e combate à COVID-19, não foram tomadas. A Prefeitura não              

investiu em testes em massa para a população, como realizado, por exemplo, em São              
Caetano, no ABC Paulista. Como se não bastasse, realizou compra de máscaras por             

R$6,20/unidade, valor muito acima da média de mercado (R$1,80/unidade), fato que gerou            

investigação pelo Ministério Público de São Paulo. Ao invés de ter construído um Hospital de               
Campanha (gastando mais de 35 milhões de reais) que depois de ser desativado não              

contribuirá em quase nada para a nossa cidade, a prefeitura deveria ter utilizado estruturas já               
existentes que estão ociosas ou subutilizadas, como, por exemplo, os dois andares do Hospital              

dos Pimentas que se encontram nessa situação. Dessa forma, os equipamentos ficariam            

disponíveis para serem utilizados pelos Guarulhenses após a pandemia. 

8 - FORA A COVID19 QUE ASSOLA A VIDA DAS FAMÍLIAS, vivenciamos uma enorme crise               

econômica mundial e uma crise política em meio ao pior governo da história do Brasil,               

representado por Jair Bolsonaro. 

9 - CRISE ECONÔMICA – Vivemos a maior crise econômica de nossa história recente. Iniciada               
em 2007, ela se manteve pelos anos seguintes e se agravou com a Pandemia, trazendo sérias                

consequências para nosso país. As medidas sanitárias adotadas por prefeituras e estados, e a              
paralisia do governo federal para mitigar os efeitos da crise econômica, ocasionou a falência ou               

paralisação de comércios, fábricas e prestadores de serviços. Inúmeras empresas tiveram seus            

CNPJ´s cancelados e muitas pessoas foram demitidas, perdendo o sustento de suas famílias.             
Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), a riqueza nacional terá uma redução que             

representará 9% do PIB (Produto Interno Bruto). Atualmente a taxa de desemprego no Brasil é               



de 13,3% (Pnad Contínua - IBGE/junho 2020), a maior desde o início da pesquisa.              

Economistas estimam que em 2021 a taxa atinja níveis entre 18% e 25% em 2021. 

10 - Os trabalhadores que já vinham sofrendo com as consequências da reforma trabalhista e               

da reforma previdenciária, passaram a enfrentar maior instabilidade no último período. O            

desemprego está em alta e o trabalho existente é precário. 

11 - Assim como em todo o país, Guarulhos também está sendo afetada por essa realidade.                

Houve aumento do contingente de pessoas em condições de trabalho precárias e em situações              
de vulnerabilidade social. Com menos pessoas empregadas, a renda das famílias diminuiu,            

aumentando a procura por benefícios e serviços públicos. Muitas pessoas adquiriram           

subempregos na informalização, na uberização e na terceirização indiscriminada da mão de            
obra. Os desempregados não conseguem arranjar uma ocupação, pois tem dificuldades até            

mesmo para pagar a passagem do transporte público em busca de emprego. 

12 - Nossa cidade, já faz um tempo, segue perdendo espaço econômico para outras cidades.               
Desde 2015 perdeu a posição de 2ª MAIOR ECONOMIA DO ESTADO. Necessitamos de um              

Plano de Desenvolvimento Econômico à altura dos desafios do momento, enfrentando com            

perseveração a situação calamitosa que nos encontramos, garantindo a geração de emprego e             
renda. 

13 - CRISE POLÍTICA – Por fim, vivemos uma dramática crise política, agravada pela força e                

brutalidade das crises anteriores. O atual governo federal - eleito em meio a um processo onde                
houve evidente intervenção estrangeira - trabalha claramente contra os interesses nacionais.           

Sabota a todo instante a República e suas instituições. Falha em sua missão de liderar a                
nação, no sentido de trabalhar pela união e fortalecimento do país. Abandona à própria sorte               

estados e municípios. Mostra-se fraco e subserviente aos interesses estadunidenses e de            

banqueiros, sacrificando a troco de nada nossas principais riquezas. 

14 - Nosso estado, o mais rico da nação, está há anos sob a liderança dos tucanos (PSDB).                  
Eles governam sem o mínimo interesse de olhar para as necessidades do povo. Guarulhos, por               

exemplo, sente na pele o descaso do governo do estado: faltando investimento, ainda             
contamos com “escolas de lata” na cidade, sofremos com o problema do acesso à via expressa                

da rodovia Dutra, não temos linha de metrô e o trem da CPTM, que demorou anos pra chegar,                  

pouco serve a população que mais necessita. 

15 - Os governos municipais anteriores estiveram apáticos a toda essa situação. Sem             
estratégia clara, com ação e visão política limitadas, a cidade, sua gestão e equipamentos, se               

deterioraram e se desorganizaram. É palpável e urgente a necessidade de uma política             
centralizada de governo, que gerencie e organize os diversos segmentos da administração em             

consonância com metas e objetivos políticos claros. Assim poderemos superar os vícios da             

administração municipal, que se sustentam, à base da negociação de posições privilegiadas            
por apoio político. 



16 - CRISE AMBIENTAL - Soma-se a tudo isso a crescente crise ambiental e a mudança                
climática. O governo de Jair Bolsonaro age incansavelmente contra a preservação de nossos             

recursos naturais e biodiversidade, em favor dos interesses ruralistas. O descaso com essa             

pauta é notória, fazendo o Brasil alvo de piadas, críticas e bloqueios internacionais. 

17- Os governos locais têm tido dificuldade em dar respostas a esse desafio global. Encarar               

esse desafio só é possível através de um novo modelo de desenvolvimento, ambientalmente             

sustentável, economicamente solidário e socialmente inclusivo. No nível municipal, ações de           
conscientização e de compensação devem ser tomadas e articuladas, em um Plano Municipal             

direcionado à questão. 

18 - ENCARAR OS DESAFIOS E SUPERAR AS CRISES EXIGE VONTADE POLÍTICA.            
Diante dos desafios colocados, no segundo semestre de 2020, entramos no período de             

eleições municipais. É o momento onde teremos de debater e escolher com compromisso e              
responsabilidade a cidade que queremos. Portanto, o PCdoB apresenta seu PLANO DE            

GOVERNO que objetiva alcançar os anseios de nosso povo e transformar nossa cidade. 

19 - Acreditamos que é preciso implantar instrumentos democráticos para superar as            

adversidades atuais, estabelecendo um amplo pacto social em defesa da cidade e de todas as               
cidadãs e cidadãos. Para tanto, é necessário promover a participação popular, ampliar os             

espaços de interlocução com a sociedade civil, produzir e reforçar ações em parceria com as               
comunidades: científica, artística, cultural e educacional. Valorizar o diálogo com toda           

sociedade organizada (Associações de Moradores de Bairro, entidades religiosas, sindicatos          

patronais e classistas, associações estudantis, órgãos de classes, comunidade jurídica,          
imprensa local, associações desportivas e recreativas, etc.) e realizar ações em conjunto com o              

comércio, a indústria, o setor de serviços e de pequenos/microempreendedores.  

20 - Nesse sentido, temos como compromisso a construção de uma cidade digna e melhor               
para todas e todos, através de um mandato democrático e popular. Para Guarulhos se tornar a                

cidade progresso que queremos, serão necessários quatro anos de muito suor, esforço,            
dedicação e trabalho, buscando a superação dos desafios do século XXI e a solução dos               

problemas concretos que fazem parte da vida das pessoas comuns.  

21 - Cidade de um povo guerreiro, humilde e trabalhador, Guarulhos tem na chamada de seu                

hino sua grande vocação: “Tu és hoje cidade progresso”. Essa cidade progresso, no entanto,              
não pode ser para poucos. CIDADE PROGRESSO, É CIDADE JUSTA COM SEU POVO, É              

CIDADE PARA TODOS! 

 

OS 6 EIXOS DE PRIORIDADES DO GOVERNO 
 



EIXO 1 - GUARULHOS PROTEGENDO A VIDA DE TODOS: SAÚDE E 
COMBATE À COVID-19 

 

Uma breve visita às unidades de atendimento de saúde no município nos revela uma              
situação típica que pode ser resumida no seguinte exemplo.  

André desenvolve um problema de saúde e procura a unidade básica de saúde de seu               
bairro. Após 3 horas de fila de espera para chegar à recepção, ele é informado de que não é                   

possível agendar uma consulta ou então consegue marcá-la para 3 meses depois. Durante             

esse tempo, o problema de saúde se agrava e ele procura socorro na emergência, onde são                
tomadas medidas paliativas para o momento. Da emergência, José é encaminhado para um             

especialista e retorna à unidade básica encarando, novamente, uma longa fila. Sua consulta,             
agora com o especialista, não é marcada de imediato e ele entra em uma nova fila de espera,                  

sem data definida para atendimento. 

Esse exemplo nos mostra a dificuldade de um cidadão comum em acessar o sistema de               
saúde público e utilizar seus serviços. Com valorização dos pacientes e profissionais,            

investimento, modernização, gestão inteligente e otimização da rede SUS, o caminho a ser             
seguido é o oposto. Na gestão que propomos, André marcaria a consulta por telefone ou               

internet. Passaria pelo clínico em pouco tempo sem filas e, se não resolvesse seu problema ali,                

seria encaminhado para um especialista. Como José seria atendido pelo sistema rapidamente,            
recebendo as orientações necessárias, seu problema de saúde não se agravaria e, dessa             

maneira, seguiria com tranquilidade seu tratamento. Nesse modelo, não há sobrecarga do            
sistema e o paciente não tem que enfrentar humilhação em filas desnecessárias, passando a              

utilizar as unidades de urgência e emergência de forma correta. O resultado é simples: Mais               

qualidade de vida e saúde para a população, melhor condições de trabalho para os              
profissionais, melhor uso do dinheiro público. 

A saúde em Guarulhos deve ser acolhedora, inclusiva e acessível à todas e todos.              
Nossa prioridade é a constante melhoria dos serviços públicos com foco no atendimento ao              

cidadão. Afirmamos que a saúde preventiva deve ser o centro das atenções, com o              

fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), do Programa de Agentes Comunitários            
de Saúde (PACs) e do Programa Saúde da Família. Não obstante, o cuidado adequado ao               

tratamento de doenças deve ser otimizado para atender as demandas existentes. Além disso,             
um foco mais atento deve ser dado, por nosso sistema de saúde, ao combate à COVID-19.                

Esses serão os três focos de prioridade de nosso governo: saúde preventiva, otimização no              

tratamento de doenças e combate à COVID-19.  
 

I - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E ACESSÍVEL 

1. Ampliar e fortalecer o PACS – Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. 



2. Ampliar e fortalecer a ação das equipes comunitárias de Saúde da Família no             
atendimento domiciliar: priorizando o atendimento a pessoas que tenham mobilidade          

reduzida (pessoas com dificuldade de locomoção devido a idade, ou decorrentes de            

comorbidades físicas ou mental). 

3. Otimizar o atendimento nas UBS’s: 
a. Estender o tempo de funcionamento até 22h00, para contemplar o trabalhador           

que não consegue ser atendido durante o dia; 
b. Garantir ginecologistas, clínico-gerais e pediatras em todas as UBS’s durante          

todo seu horário de funcionamento; 
c. Garantir a oferta das vacinas do calendário regular e de campanhas específicas            

em todas as UBS’s. 

4. Promover agilidade no atendimento ao usuário: 
a. Possibilitar agendamentos de consultas, exames, procedimentos médicos e        

odontológicos em dias e horários programados pelos usuários; 

b. Possibilitar acompanhamento de solicitações por meio de uma Central         

Tecnológica. 

5. Estimular a prática de atividades esportivas, de lazer e culturais, promovendo a saúde             

física e mental dos munícipes, através do uso criativo do equipamento público            

disponível. 

6. Adotar medidas de prevenção e controle de doenças transmissíveis:  

a. Criar melhores condições de trabalho e ampliar o atendimento da equipe de            
Vigilância Sanitária nas regiões; 

b. Criar estratégias para a erradicação do mosquito transmissor da dengue,          

melhorando o suporte técnico da equipe de Agentes de Endemias; 
c. Capacitar o atendimento e combate a outras enfermidades como as transmitidas           

por animais e insetos (Centro de Zoonoses).  

7. Garantir a distribuição de material médico, remédios e equipamentos de saúde em toda             
a rede pública e ampliar o número de medicamentos do Programa de Assistência             

Farmacêutica. 

8. Melhorar o atendimento e qualidade de exames: 
a. Descentralizar os locais para a realização de hemodiálise, fisioterapia,         

fonoaudiologia e quimioterapia, com foco na acessibilidade;  

b. Instalar Ambulatório Médico de Exames - AME em cada região da cidade; 
c. Adequar os laboratórios públicos e privados para funcionamento aos sábados          

para coleta de exames, tais como PSA, papanicolau, tomografia, mamografia e           

etc; 



d. Garantir, em PAs e UPAs, equipamentos para ultrassonografia, raio-x,         
respiradores e outros necessários para um atendimento de excelência, assim          

como corpo médico e de funcionários de alta qualidade. 

9. Criar um Sistema Único de Ambulância e transporte de pacientes (SUAS), com            

atendimento em fila única para todos os cidadãos de Guarulhos. 

10.Promover atenção especial aos idosos: 
a. Equipar os Hospitais, asilos e Santas Casas para atender e amparar os idosos,             

com atividades físicas e acompanhamento de equipe multiprofissional; 

b. Criar centro especializado para atendimento ao idoso com enfermeiras, clínicos          

gerais e geriátricas, auxiliares, assistentes sociais, psicólogos, de forma         
regionalizada, podendo ser utilizado UPA’s, UBS’s e PA’s para o acolhimento           

imediato dessa população. 

11.Promover saúde mental e combate à depressão e suicidio: 
a. Ampliar o sistema municipal dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS)          

para todas as regiões da cidade (Centro, Vila Galvão, Taboão, Cabuçu, São João,             

Cumbica, Pimentas e Bonsucesso); 
b. Garantir recursos humanos e materiais adequados à demanda; 

c. Promover acompanhamento e tratamento psicológico às crianças matriculadas na         
rede municipal, bem como de seus responsáveis, providenciando a contratação          

de psicólogos e o espaço adequado para o atendimento na escola. 

12. Implantar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PAISM para todo o               
SUS da cidade: 

a. Recuperar os equipamentos públicos direcionados à maternidade da cidade         

garantindo serviços de ginecologia, obstetrícia, pediatria e psicologia; 
b. Criar Centro Municipal de Referência em Saúde da Mulher com condições para            

realização de diagnóstico preventivo ao tratamento de doenças relacionadas         
especificamente às mulheres: realização de exames preventivos, como de mama          

e cérvico-uterino e consultas específicas com ginecologistas e obstetras; 

c. Garantir diagnóstico precoce de câncer de mama e o direito de reconstrução            
mamária, na mesma cirurgia em que foi realizada a retirada do câncer, de acordo              

com a Lei 12.802/2013; 
d. Garantir gestação, parto e puerpério humanizados, com estímulo ao parto normal;  

e. Qualificar e sensibilizar os profissionais de saúde nas especificidades da          

gestante; 
f. Garantir a inclusão da enfermagem obstétrica no rol de cuidados com a gestante;  

g. garantir locais apropriados à amamentação nas repartições públicas e adoção da           
coleta itinerante de leite materno; 



h. Interceder junto ao do Governo de São Paulo para garantir a imediata            

inauguração do Hospital da Mulher.  

13.Criar Centro de Referência em Saúde do Homem, garantindo atendimento especializado           

em urologia e com estrutura adequada para a realização de exames específicos. 

14.Ampliar o serviço de atendimento especializado em saúde de transexuais, de modo a             
contemplar toda a comunidade LGBTQia+, considerando as especificidades de cada          

categoria de forma a cobrir todas as regiões da cidade. 

15.Realizar levantamento do perfil de consumo alimentar, nutricional e antropométrico da           
população, produzindo indicadores para orientar a formulação de políticas públicas de           

proteção social e alimentar. 

16.Garantir recursos humanos e materiais para cobertura adequada às demandas e           

necessidades de saúde bucal da população. 

17.Repor e ampliar a força de trabalho do SUS e valorizar os trabalhadores/as e              

profissionais de saúde: 

a. Desenvolver políticas que melhorem condições de trabalho, ofertando        
remuneração justa e a definição de plano de carreira; 

b. Ofertar oportunidade de qualificação crescente, com residências e formações         
centradas no trabalho em equipe; 

c. Promover políticas de valorização dos agentes comunitários de saúde e dos           

agentes de combate a endemias; 
d. Estimular vínculos permanentes e regime de dedicação exclusiva dos         

trabalhadores da área da saúde. 

18. Implantar serviços de atenção à saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores e            
promover a integração de ações na gestão da saúde: 

a. Reorganizar os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) e           

integrá-los à rede municipal de saúde; 
b. Valorizar o diálogo social através das Comissões Intersetoriais de Saúde do           

Trabalhador (CIST). 

19.  Promover a saúde e o cuidado com os animais: 
a. Implantar Hospital Veterinário público e gratuito com atendimento 24h; 

b. Implantar de Clínicas Veterinárias públicas e gratuitas em todas as regiões da            
cidade; 

c. Instalar, em espaços públicos de todas as regiões da cidade, bebedouros para os             

animais. 
 

II. COMBATE À COVID-19 



1. Realizar testes em massa para identificação da COVID-19, distribuindo testes com           
visitas agendadas nos bairros e residências através dos agentes comunitários e dos            

Postos de saúde (UBS). 

2. Implementar medidas mais efetivas para o rastreamento de contatos e visualização de            
cadeias de transmissão da COVID-19, através de inquéritos epidemiológicos de          

sintomáticos e assintomáticos em todas as regiões da cidade 

3. Instalar unidades sentinelas para o atendimento específico às pessoas que estão com            

sintomas gripais (febre, tosse, coriza). 

4. Criar medidas de vigilância sanitária para proteger a saúde do Trabalhador,           

especialmente àqueles que usam o transporte e equipamentos públicos/coletivos da          

cidade: 
a. oferta de álcool em gel em todos os espaços públicos e coletivos; 

b. higienização periódica do transporte coletivo e dos terminais e pontos de ônibus; 
c. oferta de equipamentos de higiene e prevenção à COVID-19 aos quadros do            

funcionalismo público que trabalham diretamente no atendimento da população. 

5. Preparar o Sistema de Saúde para as campanhas de distribuição e aplicação em massa              
das principais vacinas, em desenvolvimento, para imunização contra à COVID-19, e que            

estão em fases finais de testes: A vacina da FIOCRUZ desenvolvida por Oxford e a               

vacina chinesa, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório           

Sinovac. 

6. Garantir, sob o comando da prefeitura, a coordenação única do manejo dos leitos de              

média e alta complexidade (UTI’s), tanto da rede pública (municipal e estadual), quanto             

da rede privada de saúde. 

7. Garantir funcionalidade plena de equipamentos públicos e prediais disponíveis para          

atender demanda de leitos. 

8. Utilizar plataforma inteligente de dados que concentre e atualize diariamente o quadro            

da COVID19, com mapas e análise em tempo real de todas as regiões. 

9. Disponibilizar, diariamente, boletins epidemiológicos. 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TRABALHO DECENTE, 
GERAÇÃO DE EMPREGO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

 
Queremos um mandato que atue em três frentes: valorizar o trabalhador por meio de              

investimento na qualificação técnica e profissional; assegurar o funcionamento de uma rede de             

amparo e assistência social; implementar uma política de fomento a atividade econômica,            



calcada na integração local e no desenvolvimento sustentável, assentada no princípio da            
cooperação e solidariedade. 

A crise econômica, reforçada pela pandemia da COVID-19, pressiona uma parcela cada            
vez maior da população rumo ao desemprego e à precarização, deixando-a à própria sorte. Os               

trabalhadores autônomos, os pequenos e microempreendedores, os pequenos comerciantes,         

os trabalhadores ambulantes, os informais e pequenos produtores, são os mais afetados.  
É necessário que homens e mulheres, responsáveis pela micro e pequena economia de             

nosso município, sejam reconhecidos por sua importância. Que tenham condições dignas de            
realizar suas atividades, por meio da regularização de seu trabalho e/ou realização de cursos              

de aperfeiçoamento profissional. Que tenham condições de se afirmar e crescer sua atividade             

econômica, proporcionando o melhor para os habitantes da cidade. 
Propomos estimular ações e parcerias entre poder público, empresas e universidades           

com objetivo de investir na formação de capital humano capacitado e especializado, de             
maneira que se tenha uma inserção coordenada dessa força de trabalho na economia da              

cidade. 

Em outra esfera, o ponto central de nossa gestão será constituir um ambiente             
econômico dinâmico, inovador, sustentável e fecundo em Guarulhos. Nos centraremos na           

estruturação de uma rede sólida, incentivando iniciativas e a cooperação de distintos atores             
institucionais para criação da Agência de Inovação e Desenvolvimento Científico e Tecnológico            

de Guarulhos. Este caminho perpassa pela criação de uma incubadora municipal (de novos             

negócios) e do Fórum de Desenvolvimento Econômico Sustentável, espaço propositivo para           
alcançarmos o objetivo de tornar nossa matriz industrial e empresarial, moderna e sustentável,             

com alta capacidade de geração de empregos e renda. Todas essas etapas nos levam              
logicamente a implementação e consolidação do parque tecnológico de Guarulhos.  

Tendo como nosso norte o princípio da solidariedade e a valorização do trabalho digno,              

dentro de uma visão que preza pelo meio ambiente, inovação e sustentabilidade, vamos juntos,              
transformar Guarulhos na cidade Progresso que queremos! 

 

I - TRABALHO: EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA 

1. Criar e ampliar programas públicos que garantam a complementação da renda familiar,            

de forma a permitir ao jovem, dedicação integral aos estudos, combatendo a entrada             

precoce e precarizada no mercado de trabalho. 

2. Planejar e (re)estruturar distritos industriais, intercâmbios, convênios, pesquisas e         

estatísticas, objetivando apoio e incentivos à instalação de indústrias, empresas,          

comércios, produção agropecuária, serviços e turismo. 

3. Implementar o Programa Primeiro Emprego: 
a. Criar Programa municipal de primeiro emprego voltado para a promoção da           

cidadania, vida comunitária, cultura e lazer; 



b. Criar serviço municipal de intermediação que promova o encontro de          
empregadores e jovens, estimulando o ingresso em ocupações onde eles possam           

seguir carreira, respeitando-se o horário da educação formal. 

4. Estabelecer Política Municipal de Estágio: 
a. Interceder na relação entre indústria local e universidades, faculdades ou escolas           

técnicas para ampliação da oferta de estágios aos estudantes; 

b. Criar mecanismos de incentivo, por meio de bolsas, para que estudantes, em            
suas atividades de estágio, atuem para o bem público da cidade em suas             

respectivas áreas de formação; 

c. Fiscalizar o devido cumprimento da Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008).  

5. Implementar o Programa Requalificação para Avançar na Vida: 
a. Promover cursos profissionalizantes nas áreas de tecnologia e Informática,         

educação, cultura e arte, construção civil e obras; 

b. Qualificar e requalificar trabalhadores de serviços e áreas relacionadas ao turismo           

e, buscar parcerias junto a todas as empresas e prestadoras de serviços do             
aeroporto e de hotéis, para estimular ofertas de trabalho e contratação; 

c. O programa deverá contemplar bolsistas que deverão prestar, em contrapartida,          
de 5 a 6 horas de serviços em zeladoria urbana (manutenção de praças, escolas              

e etc) ou áreas afins, de forma que a carga horária total, entre estudo e trabalho,                

não ultrapasse 8 horas por dia. 
i. A prefeitura, quando promover a licitação de serviços relacionados ao          

campo de atuação dos bolsistas, estipulará reserva de vagas para a           

inclusão dos mesmos.  

6. Implantar, em parceria com iniciativa privada, um Centro de Convenções que atenderá            

a demanda de empreendedores e empresas da cidade, possibilitando atração de           

investimentos, geração de empregos e renda. 

7. Criar Casa do Empreendedor, promovendo orientação técnica e jurídica (relativas a           

legislação trabalhista e previdenciária) para contemplar as demandas desse segmento. 

8. Criar e ampliar linhas específicas de microcrédito produtivo e orientado através de            

subsídios não reembolsáveis, para a formação de capital inicial de micro e pequenas             

empresas fundadas. 

9. Estimular a criação de empregos decentes nas periferias e nos bairros com menor renda              

per capita; 

10. Incentivar a criação de Bancos Comunitários, promovendo o desenvolvimento de          

atividade comercial em territórios de baixa renda, através do acesso a linhas de             

microcrédito. 



11.Fomentar, organizar e consolidar a economia solidária, associações e cooperativas: 
a. Fomentar a criação de redes locais de produção e consumo; 

b. Promover e estimular capacitação aos trabalhadores desses setores;  
c. Organizar núcleos existentes na cidade, criando uma rede articulada; 

d. Prover estrutura física e logística para consolidação de iniciativas, com uso de            

tecnologia simples e já existente no mercado; 
e. Criar mecanismos para que o lucro proveniente da comercialização da produção           

ou prestação de serviços da rede de economia solidária retorne a seus            
produtores; 

f. Regulamentar e incentivar os pontos de coleta de óleo usado para produção de             

produtos de limpeza, colaborando com o meio ambiente e a economia solidária. 

12. Realizar cadastro de trabalhadores que lidam com materiais recicláveis, a fim de            
levantar informações relativas a essa categoria, com o objetivo de desenvolver           

programas específicos à suas demandas. 

13. Incentivar a agricultura familiar e a produção de hortas coletivas e alimentos orgânicos,             
realizando parcerias para compra desses produtos pelos órgãos municipais de educação           

e saúde, de forma a oferecê-los aos cidadão atendidos por seus serviços. 

14.Promover a geração de “empregos verdes” (aqueles que contribuem para preservação e            
restauração da qualidade do meio ambiente) nas áreas de agricultura, fabricação,           

pesquisa e desenvolvimento, administração e de serviços. 

15.Estabelecer política de regulamentação de vendedores ambulantes: 
a. Promover orientação jurídica e trabalhista aos comerciantes; 

b. Regularizar o uso do espaço público utilizado por comerciantes (vendedores          

ambulantes) por meio de licença específica; 
c. Estabelecer pagamento de taxa mensal para aqueles comerciantes que estejam          

ocupando área de Zona Azul; 
d. Marcar espaços com identificação da licença e proibir o estacionamento de           

veículos nesses locais para que os comerciantes possam desempenhar suas          

atividades com segurança e conforto. 

16.Realizar a transformação da Rodoviária do CECAP (espaço subutilizado) em um           
“Mercadão”, incentivando a utilização deste espaço por pequenos comerciantes,         

contribuindo para geração de novos empregos e renda. 

17.Ampliar políticas de combate à desigualdade de gênero no mercado de trabalho, como a              

expansão de creches e pré-escolas públicas e gratuitas.  

18.Priorizar mulheres em todos os programas de geração e distribuição de renda            

desenvolvidos ou gerenciados pelo município. 



19.Ampliar as políticas municipais de seguridade aos trabalhadores desempregados.  

20.Estimular políticas de renda cidadã e outras práticas e ações de prevenção e             
erradicação do trabalho análogo ao trabalho escravo. 

21.Criar legislação que proteja os direitos e a vida dos trabalhadores de aplicativo. 

22.Criar aplicativo de transporte de passageiros próprio da prefeitura, proporcionando taxas           

e condições de trabalho apropriadas e revertendo a receita proveniente dessa atividade            

para melhorias na mobilidade urbana. 

23.Criar estações, que disponibilizem banheiros, áreas destinadas ao descanso e          

restaurantes populares, geridas pelo poder municipal e destinadas aos trabalhadores e           

trabalhadoras que exerçam sua atividade comercial na rua 

 

II.  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. Integrar ações da Rede Social de Proteção Básica e da Rede Social de Proteção              

Especial.  

2. Fortalecer os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de            

Referência Especializados em Assistência Social (CREAS). 

3. Promover a valorização e a formação continuada dos profissionais que atuam na área. 

4. Construir, junto aos Conselhos da Cidade que dialogam com a pasta (Conselho            
Municipal de Assistência Social, Conselhos Tutelares e Conselho Municipal da Criança e            

do Adolecente), diagnósticos que possibilitem a criação e gestão de políticas           

relacionadas ao tema. 

5. Promover ações assistenciais e humanitárias: 

a. Garantir o Programa Alimento Solidário, benefício do governo estadual, e ampliar           

a oferta de cestas básicas às populações carentes; 
b. Oferecer refeições a preços populares, equivalentes ao do Bom Prato, nas           

principais regiões da cidade; 
c. Aumentar distribuição de kit de proteção ao COVID-19 para a população, com            

máscaras, álcool em gel, sabonete, entre outros itens necessários. 

6. Promover orientações à população acerca do Cadastro Único (CadÚnico) e benefícios           

vinculados: Programa Minha Casa, Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica,           
Telefone Popular, Benefício de Prestação Continuada - BCP (LOAS), Benefício de           

Prestação Continuada – BPC/Escola, Programa Renda Cidadã, Aposentadoria para         
Pessoas de Baixa Renda, Carteira do Idoso, Isenção de Taxa de Inscrição em             



Concursos Públicos, Isenção de Inscrição da Taxa do ENEM, ID Jovem, Programa Ação             

Jovem. 

 

7. Dedicar atenção à População em Situação de Rua: 
a. Fortalecer e integrar ações entre os diversos serviços ofertados (Serviço          

Especializado em Abordagem Social, Serviços de Acolhimento Institucional, Casa         

de Passagem, Centros de Referência Especializado para Pessoas em Situação          
de Rua e Serviço especializado em Pessoas em Situação de Rua); 

b. Promover formação continuada aos profissionais que lidam diretamente com essa          

população para garantir atendimento humanizado; 
c. Prover a distribuição de refeições, água potável, banheiros públicos (com          

chuveiros) e outras medidas assistenciais; 
d. Criar nova unidade de Albergue Municipal para atender à região do Pimentas. 

 

III - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL: LOCAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL  

1. Fortalecer a participação organizada da comunidade local: 
a. Fortalecer a Comissão Municipal de Emprego (CME) e, a partir deste fórum,            

construir um diagnóstico sobre a situação atual da economia da cidade; 
b. Estabelecer um Fórum Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável,        

com objetivo de debater e criar projetos para renovar nossa matriz industrial; 

c. Estabelecer relação entre Universidades, Empresas e Governo visando a         
produção de novos conhecimentos, a inovação tecnológica e o desenvolvimento          

econômico. 

2. (Re)estruturar o Gabinete de Inovação e Tecnologia, responsável pela execução de           
políticas públicas de fomento à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico,            

garantindo a funcionalidade de seus objetivos, quais sejam:  
a. Formular e executar políticas públicas de incentivo à inovação; 

b. Estabelecer política de concessão de benefícios para manutenção,        

estabelecimento e atração de empreendimentos; 
c. Fomentar e apoiar a expansão das empresas existentes com atuação          

relacionada; 
d. Apoiar e desenvolver iniciativas de capacitação e desenvolvimento de         

mão-de-obra qualificada e empreendedorismo; 

e. Estimular e apoiar o estabelecimento de parcerias entre empresas, governo e           

universidade e empresas locais, nacionais e internacionais. 

3. Acelerar a regulamentação e funcionamento da Agência de Inovação e          
Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Guarulhos 



4. Criar uma Incubadora Municipal para abrigar pequenas empresas e investir em novos            
projetos, oferecendo: 

a. Estrutura configurada para estimular, agilizar e favorecer a transferência de          
resultados de pesquisa para atividades produtivas; 

b. Apoio gerencial e técnico (serviços de recepção e secretaria, salas de reunião,            

Internet, telefone etc.) que propiciem oportunidades de negócios e parcerias. 

5. Revisar, aprimorar e garantir a aprovação do PL 3804/18 para implementação do            
Parque Tecnológico, um complexo planejado para o desenvolvimento empresarial e          

tecnológico, a promoção da cultura de inovação, da competitividade industrial, da           
capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa           

científica, desenvolvimento tecnológico e de inovação entre empresas e iniciativas. 

6. Incentivar e Valorizar o Turismo de forma sustentável: 
a. Planejar e Organizar Plano de Turismo que contemple programas relacionados à           

eventos, transportes, lazer e recreação, meios de hospedagem, gastronomia,         

agenciamento, docência e pesquisa em Turismo; 
b. Garantir que o Plano Diretor contemple diretrizes e ações para o Turismo; 

c. Apoiar a iniciativa privada, entidades de classe e órgãos não governamentais           
para desenvolver seu potencial na gestão de empreendimentos turísticos; 

d. Captar recursos de projetos e programas estaduais e federais; 

e. Apoiar implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos        
turísticos como hotéis, agências de viagens e parques temáticos que garantam           

contrapartida em ações sociais e ambientalmente sustentáveis; 
f. Estimular a parceria de empresas com a Caixa Econômica Federal (CEF),           

Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) e Serviço Brasileiro de          

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); 
g. Ampliar as ações vinculadas ao Programa Regional de Desenvolvimento do          

Turismo. 

7. Criar, incentivar e fiscalizar políticas direcionadas à conservação e restauração          
ambiental: 

a. Fiscalizar aplicação da Lei que obriga que estacionamentos possuam área verde; 

b. Fiscalizar aplicação da Lei do uso racional de água potável; 
c. Incentivar a captação de água da chuva para fins não potáveis por parte das              

empresas, contribuindo para a economia de água e para a contenção na época             
de enchentes; 

d. Realizar estudo com relação à poluição sonora e contaminação do ar nas áreas             

próximas ao Aeroporto e acionar, via Ministério Público, ações indenizatórias para           
o município e seus munícipes; 



e. Criar e fortalecer Unidades de Conservação Ambiental e aprimorar o          
licenciamento ambiental; 

f. Estimular empreendimentos ambientalmente certificados; 
g. Incentivar a implementação da agricultura orgânica e de agroflorestas. 

 

EIXO 3 – TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA COM 
PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DAS PESSOAS 

 
A questão de mobilidade urbana é um eterno transtorno para nossa população. Não             

faltam exemplos de como essa questão afeta diretamente à qualidade de vida de nossos              

cidadãos e atrapalha o desenvolvimento da cidade como um todo. No que compete ao              
transporte público, podemos mencionar ônibus e lotações circulando com uma quantidade de            

passageiros muito além de sua capacidade máxima. Nas ruas e calçadas, buracos e             

irregularidades. Na conexão com a capital, temos a falta de uma integração eficiente com a               
CPTM e o Metrô, a falta de melhor acesso à via expressa da rodovia Presidente Dutra. 

A execução de um plano de mobilidade que facilite a integração dos diversos pontos da               
cidade é urgente. Com relação ao transporte público, é preciso avançar em medidas que              

melhorem expressivamente a qualidade do sistema e diminuam o preço das tarifas, com             

especial atenção às áreas periféricas da cidade. A mobilidade ativa (não motorizada) também             
deve ser incentivada, com calçadas adequadas, ciclofaixas e bicicletários. Em relação ao            

sistema viário municipal, se faz urgente uma série de investimentos para priorizar a fluidez e a                
conexão entre nossas regiões. Outro item que exige toda nossa mobilização e energia é a               

execução das obras do Trevo de Bonsucesso que terá impacto significativo para o trânsito. 

Devemos revisar, com participação de especialistas e usuários, o Plano de Mobilidade            
Urbana de Guarulhos, construído em conformidade com a Política Nacional de Mobilidade            

Urbana, adequando suas propostas às necessidades e realidade dos cidadãos, viabilizandoa           
tomada de ações concretas para sua efetivação. 

 

I - MOBILIDADE ATIVA (NÃO-MOTORIZADA) 

1. Desenvolver ações e campanhas educativas que incentivem o uso de formas de            

mobilidade não-motorizada; 

2. Promover melhorias gerais nas vias, nas calçadas, nas travessias de pedestres, no            

mobiliário urbano, na comunicação com os usuários, na sinalização e na iluminação            

pública; 

3. Desenvolver ações voltadas à eliminação de barreiras físicas que possam representar           

bloqueios à circulação dos pedestres; 



4. Implantar a acessibilidade universal (rampas, piso tátil, informações em braille, etc.) em            

torno de todos  os equipamentos comunitários dos bairros e áreas centrais;  

5. Planejar, executar e ampliar a rede de estrutura cicloviária, segundo critérios de            

segurança de circulação; 

6. Integrar o transporte por bicicletas ao Sistema de Transporte Coletivo Municipal e            

Metropolitano. 

7. Criar áreas de estacionamento de bicicletas com o objetivo de conectar os polos             

geradores de tráfego e estações; 

8. Estimular o uso de veículos elétricos com energia renovável. 

 

II - TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE E SEGURO 

1. Implementar medidas adequadas para o Combate à COVID-19: 

a. Equipar ônibus municipais e intermunicipais com ar-condicionado adaptado para         
matar o vírus no ar; 

b. Implantar barras de proteção que anulam o contágio do vírus através do contato             

de superfície pelos passageiros em pontos de apoio nos ônibus; 
c. Instalar iluminação ultravioleta, que inativa o vírus em terminais de transporte,           

espaços públicos e pontos de ônibus. 

2. Revitalizar os terminais municipais, tais como terminal Pimentas, São João, Taboão,           

Cecap. 

3. Construir terminais de ônibus em regiões que ainda não possuem. 

4. Modernizar os pontos de ônibus da cidade, garantindo WI-FI liberado e câmeras de             

segurança integradas a uma central de inteligência de segurança, prevenindo roubos e            

acidentes, assim como à serviços de emergência, como o SAMU. 

5. Explorar os pontos modernizados com propagandas dos comércios. 

6. Promover licitação para pontos comerciais instalados nos terminais. 

7. Garantir que toda arrecadação proveniente de atividade ou propaganda comercial, seja           

revertida para a pasta de transporte e mobilidade. 

8. Garantir o fim da dupla função do motorista, já estabelecida em Lei, de forma que todos                
os ônibus e micro-ônibus, obrigatoriamente, deverão contar, além do motorista, com um            

cobrador. 

9. Promover auditoria para as empresas de ônibus, estabelecendo valores justos. 



10.Ampliar os estudos para viabilizar o passe-livre amplo e irrestrito à todos os estudantes. 

11.Regulamentar a volta das lotações ao sistema de transporte público, dando prioridade            
aos motoristas cadastrados na Prefeitura (em circulação ou não) e contemplando, em            

um segundo momento, aqueles que não possuem vínculo direto com a Prefeitura, mas             

mantém licenças regularizadas.  

12.Criar aplicativo de transporte de passageiros próprio da prefeitura, garantindo melhores           

taxas e direitos trabalhistas e gerando arrecadação que será revertida em melhorias            

para a mobilidade. 

13.Garantir estrutura adequada às normas de acessibilidade vigentes. 

14.Promover a integração tarifária com o transporte metropolitano – EMTU. 

15.Acompanhar, junto ao governo do Estado, o andamento de projetos para ampliar linhas             

de trem e instalar metrô em Guarulhos: 
a. Ampliação da linha 13-JADE de trem (CPTM) com estações nas regiões de São             

João, Presidente Dutra e Bonsucesso; 

b. Expansão da linha 2-VERDE de Metrô interligando Guarulhos (Shopping         
Internacional) com São Paulo (Penha); 

c. Retomada do projeto da linha 19-CELESTE de Metrô interligando o centro de            
Guarulhos (Bosque Maia) com as linhas 1-AZUL, 3-VERMELHA e 2-VERDE de           

metrô da capital de SP. 

 

III - MELHORIAS NO TRÂNSITO E VIAS PÚBLICAS 

1. Zelar por regras de trânsito e fiscalização que priorizem a proteção à vida. 

2. Ampliar e prover manutenção dos equipamentos e vias de acesso (ruas, estradas,            

ciclofaixas, pontes, túneis, passarelas, terminais, pontos de ônibus, etc). 

3. Garantir asfaltamento de avenidas e ruas de terra. 

4. Prover recapeamento de avenidas e ruas deterioradas. 

5. Garantir que o dinheiro arrecadado com multas seja revertido para a melhoria de             

acessibilidade, de sinalização e dos pontos de ônibus. 

6. Ampliar mutirões na cidade juntamente com a PROGUARU e a Secretaria de Obras. 

7. Garantir que o tributo pago por empresas em virtude de impacto causado ao trânsito,              

seja revertido em prestação de serviços e compra de materiais necessários a execução             
de obra pública. 



8. Acompanhar ativamente o debate acerca da concessão da Rodovia Presidente Dutra,           
garantindo o retorno em investimentos para a cidade de Guarulhos e a ausência de              

cobrança de pedágio no trecho entre o KM 205 e 230 e à cobrança na modalidade                
fluxo-livre (free-flow) na via expressa. 

 

IV - OBRAS PARA MELHORIA DO TRÁFEGO URBANO 

1. Viabilizar obras e outras medidas para garantir melhoria no tráfego da Rodovia            
Presidente Dutra e Trevo de Bonsucesso: 

a. Abertura da ponte velha do Trevo de Bonsucesso para veículos leves, uma            
medida imediata para melhoria da mobilidade na região que favorece o           

escoamento do tráfego de veículos que acessam o trevo sentido Presidente           

Dutra, Inocoop e Bonsucesso pelo Sakamoto ou pela Avenida Carmela Dutra. 
b. Implantação de Marginal da Via Dutra do Trevo de Bonsucesso até o Maria Dirce,              

sentido RJ/SP (km 208/210). 
c. Adequação e abertura do Trevo Aracilia (Km 207 da Rodovia Presidente Dutra)            

que, hoje, está restrito à uso privado pelo condomínio GLP, prática realizada com             
anuência do poder público municipal, mas que se configura como abusiva e ilegal             

considerando que o viaduto está construído sobre a Rodovia Presidente Dutra e as             

alças de acesso sobre terreno público. 
d. Construção de alças de acesso à passagem subterrânea (túnel) no Km 213 da             

Rodovia Presidente Dutra, garantindo ligação à Avenida Paquistão e à Avenida           
Venturosa no sentido SP/RJ, ligação à marginal (com acesso ao Atacadão) através            

de via reversa no sentido SP/RJ até a avenida Carmela Dutra e ligação com a               

Avenida Papa João Paulo I no sentido RJ/SP. 
e. Construção de viaduto com alças de transposição no sentido SP/RJ (conectada a            

Avenida Carmela Dutra e Marginal) e aos bairros separados pela Rodovia           
Presidente Dutra (pelo acesso ao Atacadão). 

f. Abertura da pista lateral da Rodovia Presidente Dutra no sentido SP/RJ,           

eliminando a separação das pistas local e marginal na altura do Km 224,5 (próximo              
à Telha Norte) até o Km 221 (Posto Carreteiro Norte, após a Maggion), garantindo              

a devida adequação das passarelas existentes. 

2. Interceder pela reformulação do Projeto Rodoanel Mário Covas Trecho Norte para           
garantir:  

a. Viaduto de ligação ao Aeroporto Internacional com acesso à Avenida João Jamil            

Zarif e entre essa e a Rodovia Hélio Smith. 
b. Viaduto de ligação alternativa para conexão entre os bairros Bananal e Parque            

Santos Dumont aos bairros Jardim Lenize, São João e à Estrada de Nazaré, de              
forma a não sobrecarregar ainda mais a Estrada do Saboó. 



c. Acesso ao Rodoanel na altura da Estrada Albino Martello proporcionando um           
acesso rápido e seguro aos veículos pesados da região de Bonsucesso e seus             

inúmeros centros logísticos e evitando congestionamento no Trevo de         

Bonsucesso. 

3. Duplicação de grandes vias para garantir a melhoria do trânsito, como na Avenida             

Juscelino Kubitschek, na Estrada Albino Martello, Avenida João Jamil Zarif (entre o            

Taboão e o Jardim São João) e Papa Pio XII (entre Jardim das Nações e Jardim                
Presidente Dutra). 

4. Desenvolvimento de projeto para criação de acesso do bairro Ponte Grande para a             

Avenida Educador Paulo Freire (extensão da Rodovia Fernão Dias). 

5. Melhoria nas condições de acesso à Rodovia dos Trabalhadores, pelo Conj. Marcos            

Freire. 

6. Melhoria nas condições de acesso ao Recreio São Jorge pela Vila Galvão e pelo              

Paraíso. 

7. Melhoria nas condições de acesso entre a região Nova Cumbica-Cumbica-Cecap. 

8. Revitalização da Estrada do Cabuçu . 

9. Via de acesso entre Av. Papa João Paulo e Av. 1. 

 

EIXO 4 – GUARULHOS BONITA, BEM CUIDADA, SEGURA E AGRADÁVEL 
DE VIVER 

 
Para Guarulhos ser a cidade progresso que almejamos é preciso construir uma cidade             

bonita, bem cuidada e que seja agradável de se viver. As soluções para os problemas               

estruturais de Guarulhos exigem ações contundentes por parte do poder público, que garantam             
o direito à moradia de qualidade e o acesso ao saneamento básico. 

Uma política de regularização fundiária, visando habitação decente e inclusiva, é           

fundamental para tornar o município, de fato, a morada de nosso povo. Habitação de qualidade               
se traduz em um aumento significativo na qualidade de vida e saúde da população. 

Concomitante ao problema habitacional, a política de saneamento básico representa          
uma antiga demanda, sempre negligenciada pelos mandatos anteriores. Para se ter uma ideia             

da dimensão do problema, atualmente, o esgoto sem tratamento compõem 85% da rede             

municipal. As comunidades carentes são as que mais sofrem com os efeitos nefastos dessa              
situação. Relacionado a essa questão, nos períodos de chuva, as enchentes se tornaram outro              

problema crônico.  



As vicissitudes estruturais destacadas são fruto da omissão do poder público que, ao             
longo de décadas, nunca elencou como prioridade as necessidades do povo. Tampouco            

priorizou uma política pautada na ideia de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.             
Quando falamos em priorizar o meio ambiente, nos referimos à preconizar um planejamento             

ambiental atento às privações da população e articulado à promoção de uma cultura             

sustentável, o que inclui ações como redefinição no tratamento dispensado aos resíduos            
sólidos, redefinição no cuidado dispensado às matas, rios e córregos, solo e ar. 

Cidade bonita, é cidade bem cuidada e, para tanto, deve contar com constante             
manutenção, reparo e modernização de equipamentos e espaços públicos (como praças,           

escolas, bibliotecas, iluminação, calçadas e sistema viário).  

Além da qualidade de vida, cuidar da cidade envolve questões ligadas à segurança da              
população. Queremos implantar, em nosso mandato, uma concepção de segurança que seja            

promotora da paz social, por meio de ações voltadas a prevenção de crimes, centrada na               
gestão inteligente e moderna dos recursos. Uma segurança pública baseada no           

reconhecimento das singularidades e demandas dos diferentes segmentos da sociedade que           

conte com atenção especial à questão da violência contra a mulher e contra negros. Para               
alcançar esse objetivo é necessária uma coordenação entre os diversos órgãos de segurança             

pública que, sensíveis às especificidades da cidade, se articulem com políticas e ações da              
gestão municipal.  

 

I - HABITAÇÃO 

1. Suspender ações coletivas de despejo em prédios e terrenos públicos da prefeitura. 

2. Efetivar a Lei de Regularização Fundiária Urbana (Lei Federal n° 13.465/2017 e Lei             

Municipal nº 7.804/2019) assistida por amplo projeto que garanta a participação da            

população em conselhos de bairro e a instituição de Câmaras de prevenção e resolução              

administrativa de conflitos. 

3. Construir um Plano de Erradicação das favelas e moradias precárias ou em situação de              

risco que garanta tratamento humano e respeitoso à população.  

4. Aprimorar instrumentos que impedem a especulação imobiliária, como o IPTU          
Progressivo no Tempo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a demarcação de ZEIS –                 

Zonas Especiais de Interesse Social. 

5. Viabilizar a expansão de programas de moradia popular, por meio de incremento de             

recursos advindos de programas e projetos dos governos estadual e nacional. 

6. Formar parcerias com a sociedade civil e entidades populares para promoção de            

construção de unidades residenciais, fomentando experiências de co-gestão, mutirão e          

cooperativas populares. 
 



II - SANEAMENTO BÁSICO: ÁGUA E ESGOTO 

1. Recuperar o valor da água como bem público universal e garantir a canalização para as               
casas de todos os Guarulhenses; 

2. Recuperar e preservar nascentes e matas ciliares; 

3. Zelar pela adequada limpeza e tratamento de rios e córregos; 

4. Promover a universalização da captação do esgoto da cidade. 

5. Garantir a ampliação do tratamento de esgoto para contribuir com a despoluição dos             
cursos d’água: 

a. Terminar as estações de tratamento de esgoto, já previstas; 

b. Aumentar o percentual do Orçamento do Município destinado ao tratamento de           
esgoto, tendo em vista que a concessão de serviços assinada junto à SABESP             

(com prazo de 40 anos e de investimento aproximado de R$ 1,7 bilhões) prevê              

apenas que apenas 12% de todo o esgoto coletado no município seja tratado. 

6. Realizar obras de infraestrutura voltadas a canais de escoamento de água e prevenção             

de enchentes (piscinões). 

 
III - COLETA DE LIXO COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 

1. Garantir o disposto na Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de              

Resíduos Sólidos e aprimorar projetos dedicados à temática: 
a. Revisar e modernizar Plano de resíduos sólidos, modificando conceitos e          

métodos para atender aos desafios contemporâneos; 
b. Ampliar a oferta dos  PEVS (Pontos de Entrega Voluntária) em toda a cidade; 

c. Cuidar, junto ao empresariado municipal, para que todos os rejeitos sejam           

tratados, dando o devido cuidado com sua destinação e eliminando poluição em            

nossos rios. 

2. Dedicar atenção à questão do Aterro Sanitário Cabuçu, priorizando ações de segurança            

(deslizamento e toxicidade), saúde da população, Proteção e Qualidade do Ar, Água e             
Solo e também a Área de Proteção Ambiental (APA Cabuçu): 

a. Manter visitas monitoradas da Divisão Técnica de Educação Ambiental às          

dependências do Aterro Sanitário de Guarulhos; 
b. Reduzir, ao máximo, a destinação de resíduos orgânicos destinados ao Aterro           

Sanitário (alimentos pré e pós consumo, borras de cafés e chás, podas de             
árvores, varrição de folhas secas e restos de alimentos); 

c. Possibilitar a geração de biogás no Aterro Sanitário. 

3. Promover a cultura da coleta seletiva: 



a. Criar central pública de triagem de recicláveis; 
b. Incluir os trabalhadores “catadores de materiais recicláveis” no planejamento de          

ações; 
c. Ampliar serviço de coleta de materiais recicláveis para atender todas as casas da             

cidade, ao menos uma vez na semana. 

4. Implantar uma nova cultura em relação aos resíduos orgânicos, fortalecendo políticas           

públicas com esse intuito: 
a. Tratar os resíduos orgânicos nas fontes geradoras; 

b. Estimular, difundir e fomentar a compostagem e hortas comunitárias nos espaços           
públicos, contando com envolvimento, participação e engajamento popular da         

sociedade civil; 

c. Manter locais públicos para que a população possa descartar resíduos orgânicos           
que serão utilizados para compostagem, podendo trocá-los por adubos e/ou por           

mudas. 
 

IV- ZELADORIA DA CIDADE 

1. Garantir oferta de Iluminação pública de qualidade: 
a. Universalizar a oferta de serviços de iluminação pública, com especial atenção às            

demandas das regiões periféricas da cidade; 

b. Modernizar a eficiência energética do sistema de iluminação, promovendo a troca           
das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED (mais baratos e eficientes), por            

exemplo. 

2. Prover cuidado contínuo com a pavimentação de vias. 

3. Realizar limpeza e manutenção periódica das vias, equipamentos e áreas públicas           

(praças, parques e ruas, etc). 

4. Promover o reflorestamento urbano. 

5. Garantir cuidado com a poda da vegetação. 

 

V - SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE À TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

1. Estruturar o GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal, tendo na sua presidência             

o Chefe do Poder Executivo local e garantindo, em sua composição, representantes das             
áreas de políticas sociais e afirmativas (educação, saúde, assistência social, cultura,           

esporte, habitação), da PROGUARU, da Secretaria de Segurança Pública, da Guarda           

Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Defesa Civil,           
Secretaria de Transporte e Trânsito, Comércio, Judiciário, Ministério Público, OAB,          

Defensoria Pública e Conselho Tutelar. 



2. Garantir investimentos financeiros e orçamentários para viabilizar investimentos de         

infraestrutura, recursos humanos, tecnologia da informação e inteligência.  

3. Criar uma Central de inteligência interligada com as polícias civis, militares e GCM. 

4. Operar, através dessa Central, um Sistema Integrado de Monitoramento com câmeras           

de segurança que permitam prevenção à roubos, acidentes e manifestações de           

violência diversas. 

5. Valorização e treinamento contínuo da Guarda Civil Municipal, garantindo sua atuação           

voltada à segurança preventiva. 

6. Promover conscientização e treinamento adequado da GCM para lidar contra o assédio            

sexual nas ruas. 

7. Constituir um Plano de atuação na prevenção e na redução de homicídios dolosos de              

adolescentes e jovens com foco na juventude negra, garantindo proteção social e            
intervenção estratégica. 

 

EIXO 5 – CIDADANIA PARA A CONSTRUIR A CIDADE PROGRESSO: 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 
No cerne da vida em sociedade estão áreas como a educação, a cultura, o lazer, o                

esporte e a comunicação que, realizadas no âmbito coletivo, são estratégicas para fortalecer a              

democracia, e constituintes na formação de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos           
com valores humanísticos. 

A pandemia da COVID-19 escancarou a desigualdade social existente no Brasil,           

evidenciando que o acesso universal à bens e direitos é extremamente discrepante entre as              
diferentes camadas sociais. Os mais afetados, novamente, são os cidadãos mais carentes. 

No que tange à educação pública, além dos desafios históricos, a suspensão das             
atividades escolares presenciais, devido à pandemia do COVID, terá consequências drásticas           

para grande parcela de jovens. O ano escolar, mesmo adaptado à modalidade remota, foi              

perdido. Se faz urgente, estabelecer propostas para mitigar as dificuldades na utilização do             
ensino remoto, assim como um planejamento seguro de retorno à normalidade. Gastos e             

esforços no sentido promover o acesso à esse direito, representam um investimento na             
fundação do que será no futuro a cidade progresso. Às circunstâncias atuais, acrescentam-se             

problemas antigos. Para resolvê-los ou minimizá-los, nossa gestão se propõe a investir            

maciçamente na estrutura municipal, de forma a ampliar o acesso e garantir a permanência dos               
estudantes, valorizar os educadores e garantir mecanismos de participação democrática,          

fazendo cumprir nosso compromisso com uma cidade socialmente inclusiva e igualitária. 



Além disso, complementar a área da educação, esporte e lazer se apresentam como             
outra demanda central no desenvolvimento e saúde de nossos cidadãos: é preciso            

universalizar e promover esse direito para todos. Nesse sentido, é necessário estabelecer            
medidas que estimulem a prática esportiva através do oferta de bolsas, da organização de              

competições e campeonatos, da qualificação profissional dos envolvidos e do investimento e            

recuperação de equipamentos públicos destinados para esse fim. 
A questão da produção e difusão cultural também merece um olhar atento. A classe              

artística, os trabalhadores e os produtores que lidam com a cultura, e que retiram seu sustento                
do contato com o público, também foram diretamente afetados pela pandemia, devido às             

medidas sanitárias. São eles que em seu fazer, mantém viva as tradições e memórias do nosso                

município. Estes atores fazem das tradições, da habilidade manual, das artes e da             
gastronomia, a marca e a identidade do povo da cidade. A prefeitura necessita direcionar              

esforços, no sentido de fomentar, investir e preservar a atividade cultural, zelando pelo             
patrimônio histórico, cultural, material e imaterial de nossa cidade. 

Em outra direção, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas, as relações             

entre informação e comunicação foram aceleradas de forma impensável. Vivemos em uma era             
onde a informação é cada vez mais importante para nossa vida e para a vitalidade de nossa                 

democracia. O direito à liberdade de expressão e o acesso à informação são elementos              
fundamentais de uma política de comunicação que seja inclusiva e voltada para a base da               

sociedade. A comunicação nessa concepção se torna uma ferramenta de denúncia e combate             

às desigualdades. Neste sentido, propomos ações de fomento à criação de conteúdo e de              
estímulo à diversificação da produção independente de caráter comunitário, além de projetos            

que capacitem profissionais, comunidades e interessados em geral para a produção de            
conteúdo de cunho informativo, educacional e cultural. 

 

I - EDUCAÇÃO: 

1. Implantar Plano Escola sem COVID, garantindo condições para o ensino remoto,           

enquanto o retorno às aulas presenciais não for seguro e estabelecendo propostas            

concretas para garantir o direito à vida e à educação de qualidade quando do retorno, 
a. Promover ações e campanhas de saúde preventiva à COVID19 com as crianças            

e jovens da rede municipal de ensino, contando com participação ativa da            
comunidade escolar (professores, diretores e funcionários) nessas iniciativas. 

b. Para manutenção do ensino remoto: 

i. Distribuir material impresso e digital; 
ii. Garantir equipamentos digitais para que todas as escolas e professores          

possam dar as aulas de maneira on-line; 

iii. Oferecer tablets ou laptops com acesso à internet à todos os estudantes; 

iv. Acompanhar os resultados e impactos das atividades remotas; 

v. Garantir gravação das aulas para que fiquem disponíveis aos estudantes 



vi. Permitir espaços, no ambiente digital, para que os estudantes possam tirar           
dúvidas sobre conteúdos ministrados; 

vii. Não considerar a frequência como modo de avaliação; 
viii. Garantir alimentação em forma de cestas básicas à todos os estudantes da            

rede municipal. 

c. Quando do retorno das aulas presenciais: 
i. Fornecer sabão, álcool em gel, máscaras de qualidade e demais          

Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e Equipamentos de Proteção          
Coletiva - EPC; 

ii. Permitir o retorno de forma escalonada, com testagem permanente de          

estudantes e trabalhadores;  
iii. Reduzir o número de estudantes por turma e, consequentemente, prover o           

aumento do quadro de pessoal; 
iv. Garantir condições sanitárias e seguindo os protocolos da Organização         

Mundial da Saúde no transporte entre as residências e a escola, assim            

como, na utilização da estrutura física das instituições; 
v. Garantir ambientes seguros para a alimentação dos estudantes e reforço          

nos cardápios escolares; 
vi. Apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade social, construindo        

diálogo e políticas de atenção especial; 

vii. Investir em reforço escolar para estudantes com maior defasagem na          
aprendizagem; 

viii. Fornecer apoio psicossocial para estudantes, famílias e trabalhadores da         
educação, garantindo o bem estar físico, mental e emocional do conjunto           

da comunidade escolar. 

2. Promover o acesso à educação e ampliar vagas: 
a. Ampliar a oferta de vagas e de educação em tempo integral em creches e              

escolas; 

b. Garantir que, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade sejam              
atendidas em creches de tempo integral, priorizando as famílias mais vulneráveis; 

c. Matricular todas as crianças de 4 e 5 anos de idade na pré-escola; 
d. Garantir a matrícula de todas as crianças de 6 a 14 anos no ensino fundamental;  

e. Fomentar abertura e promover manutenção de núcleos de alfabetização de          

jovens e adultos- MOVA; 
f. Ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos, respeitando às           

especificidades de seus estudantes; 
g. Ofertar cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos destinados à qualificação e          

requalificação profissional; 



h. Elaborar projetos em parceria com entidades da sociedade civil para realização           
de cursinhos populares  (pré-vestibular e profissionalizante); 

i. Estabelecer diálogo com as universidades públicas instaladas no município para          

viabilizar reserva ou acréscimo de vagas para estudantes residentes na cidade. 

3. Assegurar mecanismos para promoção de aprendizagem: 

a. Garantir a alfabetização de toda criança até oito anos de idade; 

b. Prover o acompanhamento com disponibilização de grupo multidisciplinar (com         
profissionais da saúde, assistência social, psicólogos, psicopedagogos) à        

crianças com defasagem no aprendizado; 
c. Investir em reforço escolar para estudantes com maior defasagem na          

aprendizagem; 

d. Garantir políticas específicas aos estudantes neuro-diversos. 

4. Promover a permanência e combater a evasão escolar: 

a. Estabelecer um Plano Municipal de Assistência Estudantil;  

b. Ofertar Bolsas de Auxílio-Permanência, de acordo com as vulnerabilidades         
mapeadas dentre os estudantes no município; 

c. Viabilizar Restaurante Popular Estudantil;  
d. Garantir que os programas de alimentação existentes atendam a todos os alunos            

da rede municipal; 

e. Garantir o fornecimento de merenda escolar nutritiva e de qualidade, priorizando           
o uso de produtos provenientes da agricultura familiar; 

f. Manter a oferta e garantir a qualidade dos uniformes escolares; 
g. Disponibilizar grupo multidisciplinar (com profissionais da saúde, assistência        

social, psicólogos, psicopedagogos) em quantidade suficiente para atendimento        

em todas as escolas; 

h. Ampliar o passe-livre estudantil. 

5. Promover a valorização, formação continuada e qualificação dos profissionais da          
educação: 

a. Garantir salário digno aos professores e servidores da educação; 

b. Instituir Plano de Carreira para professores; 

c. Assegurar a todos os profissionais da educação municipal formação de nível           
superior, em áreas compatíveis com sua atuação e formação básica continuada. 

d. Estabelecer mecanismos para formar, em nível de pós-graduação, 50% dos          
professores da educação básica; 

e. Considerar a formação acadêmica como parte do plano de carreira de           

professores e demais profissionais da educação. 

6. Garantir financiamento adequado concernente aos desafios: 

a. Aplicar, integralmente, os recursos do Fundeb na área de educação; 



b. Possibilitar a ampliação do orçamento da educação municipal acima dos índices           
mínimos previstos nas legislações vigentes; 

c. Garantir que a construção e manutenção das escolas municipais seja          

exclusividade do poder público. 

7. Promover a gestão democrática com participação popular e controle social: 

a. Assegurar a eleição democrática para diretores de escolas com ampla          

participação da comunidade escolar; 
b. Garantir a autonomia política, pedagógica e administrativa das escolas; 

c. Disponibilizar apoio técnico e financeiro à gestão escolar mediante transferência          
direta de recursos financeiros, garantindo a participação da comunidade escolar          

no planejamento e na aplicação dos mesmos; 

d. Fortalecer os conselhos escolares, os conselhos municipais de educação e outros           
fóruns de controle social; 

e. Estreitar relação com os sindicatos de trabalhadores da educação e entidades           

estudantis. 

8. Promover políticas intersetoriais e garantir a diversidade e a inclusão: 
a. Constituir uma novo modelo de transição do sistema escolar para o mundo do             

trabalho através de estratégias de inclusão social que combinem         

desenvolvimento, trabalho e educação à perspectiva de emancipação política,         

social e econômica; 
b. Articular políticas públicas intersetoriais na rede municipal, com ênfase nas áreas           

de saúde, assistência social, esporte e cultura; 
c. Garantir e assegurar a diversidade (gênero, etnia, raça, idade, religião, orientação           

sexual, linguística, geográfica, pessoas com deficiência, transtornos globais do         

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e outras) na rede de ensino; 
d. Reestabelecer o Grupo de Trabalho em Promoção da Igualdade Racial - GTPIR            

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, retomando seus projetos e           
ampliando sua atuação junto aos gestores das escolas municipais; 

e. Criar Equipes Multidisciplinares destinadas à promover espaços de debates,         

estratégias e ações pedagógicas concernentes às Diretrizes Curriculares        
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de            

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 
f. Promover a formação continuada dos profissionais para o acolhimento e o           

trabalho com a diversidade no espaço escolar; 

g. Assegurar o atendimento especializado no ensino regular com recursos         
financeiros e materiais necessários à inclusão de pessoas com deficiência e           

neuro diversos; 

h. Assegurar a acessibilidade das escolas. 



9. Estimular a criação e o compartilhamento de recursos educacionais abertos, à produção            
colaborativa de materiais didáticos e processos de aprendizagem, envolvendo escolas,          

professores, estudantes e a comunidade em geral. 

10.Estabelecer práticas de educação não formal em comunicação, com a realização de            

oficinas de educomunicação para jovens e adultos. 

11.Prover a abertura de escolas municipais no período noturno (no caso das que não              

contam com atividades educacionais regulares nesse período) e aos finais de semana,            
com atividades de esporte, lazer e cultura, monitoradas por estagiários contratados para            

esse fim e acompanhadas por profissionais das áreas. 

12.Viabilizar a criação de universidade pública municipal com foco em saúde e educação,             

em parceria Público-Privada e, através desta universidade, possibilitar a abertura de um            
Hospital Universitário. 

 

II - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

1. Preparar a cidade para receber as tecnologias de ponta da Revolução Industrial 4.0 e              

conectar todos e todas na Nova Era da Informação (Internet 5G), diminuindo as             

desigualdades sociais. 

2. Promover condições para utilização da tecnologia em favor da formação de estudantes            

do ensino básico, técnico e profissionalizante; 

3. Prover apoio à modernização tecnológica dos educadores, escolas e creches          

conveniadas garantindo Internet para toda a comunidade escolar (mesmo após o fim do             
ensino remoto). 

4. Estabelecer um Programa Municipal de Valorização Científica, viabilizando        

financiamento para programas de extensão universitária e pesquisa com ações que se            

relacionem com a comunidade local; 

5. Prover Internet Wi-Fi nos terminais, pontos de ônibus e principais equipamentos públicos            

da cidade; 

6. Desenvolvimento de um programa de apropriação crítica das tecnologias, por meio de            
laboratórios de garagem, espaços para ciência de bairro e pontos de cultura digital, a              

serem desenvolvidos em parceria com pequenos empreendedores, grupos da sociedade          

civil e/ou equipamentos públicos — instituições culturais, educacionais e esportivas. 

7. Ofertar, por meio de editais, banda larga gratuita, para espaços que promovam a             

comunicação livre e a cultura. 



8. Tornar a cultura digital pauta estratégica da Cidade, introduzindo-a na gestão, na            
educação e nas políticas culturais: 

a. Apoiar iniciativas sociais de disseminação do conhecimento em tecnologia digital          
e do conceito de lowtech, especialmente nas comunidades socialmente         

vulneráveis; 

b. Estabelecer parcerias com universidades, pesquisadores independentes e       
ativistas digitais; 

c. Instalar Centro de Estudos e Desenvolvimento de Cultura Digital reunindo, num           
só lugar, pesquisa, formação, fomento e difusão do conhecimento acerca do           

tema. 

 

III - CULTURA 

1. Aplicar as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura, da              

Lei Cultura Viva. 

2. Garantir a Implementação integral do Plano Municipal de Cultura, construído com           
participação ativa de artistas, gestores e fazedores de cultura da cidade e aprovada pela              

Câmara Municipal em 2020. 

3. Realizar, anualmente, a Conferência Municipal de Cultura, antecedida de seminários e           

fóruns locais e setoriais. 

4. Instituir o programa Cidade Criativa, de apoio, desenvolvimento e incremento da           

economia da cultura da Cidade; 

Tecer uma rede de entidades e ações que democratize o acesso da população à cultura               

da cidade, com a criação do programa Cultura em Rede; 

5. Promover ações de intervenção nos bairros, através do Arte em Toda Cidade e da              

instalação de Galpões de Artes e Eventos nos bairros; 

6. Promover capacitação de artistas, artesãos e técnicos com a criação do Centro de             

Formação em Arte e Cultura de Cidade;  

7. Valorizar e expandir a capacidade do CEMEAR – Centro Municipal de Educação e Artes; 

8. Valorizar, estimular e desburocratizar a utilização, por artistas locais, dos Teatros da            

cidade 

9. Criar a Incubadora Municipal de Projetos e Empreendimentos Culturais  
a. Capacitar profissionais da cultura na elaboração de projetos para captação de           

recursos e para editais 

b. Desenvolver modelos de negócios e empreendimentos em arte e cultura 



10.Priorizar a contratação de artistas locais nos eventos organizados pelas prefeituras 

11. Incentivar a contratação de artistas locais em eventos privados realizados no município. 

12.Desenvolver projeto de retomada e valorização do carnaval guarulhense 

13.Apoiar as tradições culturais locais e o artesanato. 

14.Articular, com efetividade, as políticas de fomento e sustentabilidade econômica para           

produção cultural 

15. Implementar as políticas de patrimônio sistematizadas historicamente pelo IPHAN,         
lutando por uma maior variedade e volume de recursos financeiros para a recuperação e              

manutenção do patrimônio material, com destaque para o urbanístico e arquitetônico 

16.Ampliar e manter o reconhecimento do patrimônio imaterial, vinculado a eventos           

festivos, tradições, saberes populares, gastronomia, religiosidade, práticas profissionais        

e artes. 

17.Adotar modelos de gestão dos equipamentos com caráter democrático e colaborativo           

com a população dos bairros onde se encontram e com os setores sociais organizados              

(ou a organizar) nos mais diversos ambientes do município. 

18.Articular organicamente a ação cultural com a educação: linguagens artísticas, práticas           

sociais, costumes, devem se concatenar, a partir do planejamento pedagógico anual,           
num diálogo com os bairros, comunidades, organizações sociais, pontos de cultura, e            

outras organizações. 

19. Implementar ações baseadas na Lei Cultura Viva e os Pontos de Cultura. 

20. Implementar políticas que articulem as ações culturais com as lutas de combate            
conceitos e práticas conservadoras, de cunho antidemocrático, racista, machista,         

homofóbico, classista-elitista,e aporofóbico. 

21.Estimular o intercâmbio entre cidades de regiões distintas do país, e entre cidades de              

países vinculados à nossa formação histórica, dando importância a América Latina e            

África 

22.Promover políticas de valorização e proteger manifestações culturais africanas,         

afro-brasileiras, indígenas e de Povos Ciganos 

23. Adotar uma política de renovação de bibliotecas, programas de estímulo à leitura, assim              

como de criação de cineclubes para a formação de público e novos criadores  

 

IV - COMUNICAÇÃO 



1. Criar linhas de crédito, através de editais públicos, destinados especificamente ao           
financiamento da produção independente, popular e comunitária, que tenha como foco a            

cultura local e valorize a diversidade (regional, étnico-racial, religiosa, cultural, de           

geração, orientação sexual e inclusão de pessoas com deficiência) 

2. Fomentar a produção pública, independente, comunitária e de conteúdo jornalístico          

profissional independente. 

3. Fomentar meios alternativos de comunicação, com apoio às rádios comunitárias, música           
livre, estúdios livres, às plataformas de comunicação em rede, como blogs e sites de              

produção de conteúdo informativo. 

4. Valorizar projetos de pequenos empreendedores em comunicação. 

5. Capacitar agentes de comunicação, como radialistas e comunicadores sociais, para          

impulsionar a produção de conteúdo e o desenvolvimento local. 

6. Definir política democrática e transparente para a distribuição de publicidade oficial nos            

meios de comunicação com publicização dos critérios de distribuição das verbas e            

execução orçamentária; 

7. Instituir Política de apoio à radiodifusão comunitária local. 
a. Apoiar as rádios e TV’s comunitárias do município, com a criação de um fundo de               

distribuição de verbas para o suporte à estruturação e funcionamento; 

b. Desenvolver Plano Diretor de Radiodifusão Comunitária; 

8. Criar Centrais Públicas de Comunicação que integrem rádios comunitárias, estruturas de           

produção das escolas e centros educacionais, pontos de cultura e outros equipamentos            

culturais do município 

9. Estimular a utilização das TV Câmara para veiculação de produtos locais 

10.Criar rádio e jornal público, com a programação definida por conselho popular. 

11.Desenvolver políticas de compartilhamento de antenas para ampliar a cobertura do           

atendimento dos serviços de telefonia móvel. 

12. Incluir na Educação Básica e Ensino Médio disciplinas e/ou conteúdos para desenvolver            
competências e habilidades voltadas para a leitura crítica de mídia e para o uso das               

novas tecnologias de comunicação e informação. 

13. Inserir nas bibliotecas públicas jornais e revistas de conteúdos diversificados e           

alternativos. 

V - LAZER E ESPORTE 

1. Construir sistemas municipais de esporte e lazer; 



2. Criar Fundo Municipal de Esporte e Lazer; 

3. Criar Lei Municipal para o Incentivo ao Esporte; 

4. Criar Bolsa Atleta municipal; 

5. Implantar programas que promovam o fortalecimento do futebol nas comunidades e que            

promovam a prática do futebol feminino; 

6. Realizar o censo municipal do esporte; 

7. Promover a capacitação de dirigentes esportivos (ligas, clubes, associações) com          

realização de cursos para elaboração de projetos esportivos e captação de recursos; 

8. Retomar programas sociais com base no esporte, articulados com a cultura e educação,             

principalmente nas regiões vulneráveis; 

9. Restabelecer a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

10. Retomada e valorização dos ginásios da cidade (Fioravante, João do Pulo, Thomeuzão             

e Arnaldo José Celeste). 

11.Garantir instalação e manutenção de infraestrutura de lazer, academia popular e           

playground nos parques e praças municipais. 

12. Implantação de áreas de esporte, cultura e lazer destinadas às mulheres nos diversos             

ciclos de vida, conforme suas particularidades. 

13.Criar programas que promovam a prática esportiva entre meninas para impulsionar           

autoconfiança e superar os mitos sobre efeitos dos esportes no corpo feminino 

 

EIXO 6 – GESTÃO DEMOCRÁTICA: PARTICIPAÇÃO POPULAR, PROMOÇÃO 
DE DIREITOS E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO E USO DOS RECURSOS 

PÚBLICOS 
 

Queremos construir um mandato democrático e popular que trabalhe no sentido de fazer             

uma cidade cada vez melhor, mais inclusiva e acolhedora para todas e todos. Que seja capaz                
de lidar com os desafios do século XXI e com os problemas concretos que fazem parte da vida                  

das pessoas comuns, de forma eficaz e eficiente. 
Na busca pela superação de todos os desafios já expostos, acreditamos que o governo              

municipal deve ter como ponto central e diretriz para todos os objetivos e ações: a valorização                

e o respeito pela dignidade da pessoa humana. E que deve criar providências para a garantia e                 
promoção da universalização do acesso aos direitos fundamentais da pessoa humana e dos             

direitos deles derivados. Para tanto, faz-se necessária a interação e interlocução entre as             



políticas públicas setoriais do município (saúde, educação, assistência social, segurança entre           
outras) com desenvolvimento de mecanismos de diagnóstico da realidade local, proposição de            

ações estratégicas em nível estrutural, operacional e orçamentário, e acompanhamento e           
fiscalização das mesmas. 

O uso do recurso público deve ter como principal objetivo o bom funcionamento da              

máquina pública, ofertando um serviço de excelência para nossos munícipes. Concretizar essa            
meta passa também pela valorização profissional e melhoria das condições de trabalho dos             

funcionários públicos. 
Otimizar o funcionamento da administração municipal requer mecanismos que garantam          

sua fiscalização por parte da sociedade. Por isso é essencial promover a transparência e o               

acesso à informação nas ações executadas pelo poder executivo municipal, assim como,            
facilitar o acompanhamento da gestão e usos dos recursos públicos. 

Todos esses processos necessitam ser acompanhados por incentivo à participação          
popular. A defesa e o aperfeiçoamento de nossa democracia só são possíveis através da              

inclusão do povo nos espaços de definição e elaboração de políticas públicas. 

 

I - DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E SOCIEDADE CIVIL 

1. Ampliar os espaços de interlocução com a sociedade civil. 

2. Estabelecer parcerias com a comunidade científica, artística e educacional local e           

regional. 

3. Apoiar e incentivar a participação da sociedade civil em todos os conselhos municipais,             

tanto os conselhos consultivos quanto os conselhos deliberativos.  

4. Estimular a realização de conferências municipais e outras formas de participação           

popular 

5. Garantir a realização do orçamento participativo em todas as regiões de Guarulhos. 

6. Equiparação de gênero e raça em todos os conselhos municipais. 

7. Articular a participação da cidade nos fóruns de governo e da sociedade civil organizada              
em âmbito regional, estadual, nacional e internacional de cidades pela promoção da            

dignidade humana; 

II - PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS 

1. Promover a afirmação dos direitos dos grupos vulneráveis e historicamente invisíveis às            
políticas públicas: 

a. Elaborar e implementar políticas públicas que assegurem estrutural e         

operacionalmente a garantia de direitos; 



b. Desenvolver campanhas socioculturais, com a finalidade de estimular a         

valorização da vida digna pelo respeito aos direitos humanos. 

2. Desenvolver ações de identificação, visibilização e combate à violação de direitos           

fundamentais da pessoa humana em suas diversas matizes: física, social, econômica,           
psicológica, cultural e midiática, contribuindo para o combate às causas da violência: 

a. Estimular e divulgar, amplamente, pesquisas e dados estatísticos sobre violações          

para diagnosticar as características da impunidade; 
b. Acompanhar, junto aos órgãos públicos e às autoridades competentes, possíveis          

violações identificadas nas fiscalizações, assim como, quaisquer denúncias e         
representações direcionadas ao Conselho Municipal de Direitos Humanos,        

visando o atendimento jurídico e o apoio e proteção às vítimas. 

3. Articular ações, junto aos Conselhos Municipais, entidades, órgãos públicos,         
movimentos sociais e demais organizações sociais, para formulação de políticas          

públicas de promoção dos direitos humanos e fiscalização de denúncias de violações da             

dignidade da pessoa humana, em cada área específica. 

4. Reconhecer e garantir a transversalidade das questões de direitos humanos. 

5. Combater o racismo e promover a Igualdade Racial: 

a. Promover reconhecimento, valorizar e salvaguardar expressões e manifestações        

culturais africanas, afro-brasileiras, indígenas e de Povos Ciganos; 
b. Promover a proteção às comunidades tradicionais de matriz africana e indígena; 

c. Prover apoio financeiro e técnico para a cultura e produtores(as) culturais           
negros(as);  

d. Promover espaços de debates, estratégias e ações pedagógicas concernentes às          

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e          
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 

e. Estabelecer ações para a erradicação do analfabetismo entre a população negra,  
f. Consolidar política de promoção da saúde integral da população negra e           

indígena; 

g. Fortalecer políticas e ações direcionadas ao combate ao racismo 
i. Fortalecer a estrutura e divulgação do Programa SOS Racismo; 

ii. Contribuir para a desconstrução de estereotípicos negativos, promovendo        
imagens positivas de negros(as) e indígenas nos curriculos escolares,         

propagandas de comunicação, meios digitais, etc.; 

iii. Criar Programa estruturado de combate ao genocidio da juventude negra  
h. Garantir a participação política da população negra e indigena;  

i. Providenciar participação efetiva na elaboração, implementação e       
avaliação de políticas públicas; 

ii. Estabelecer a Equiparação racial nos conselhos municipais. 



6. Promover e fortalecer Políticas para as Mulheres 
a. Garantir renda básica para as mães chefes de família; 

b. Fortalecer Organismos de Políticas para as Mulheres 
c. Incentivar ações contra as discriminações nos processos de admissão, promoção          

e ocupação de cargos de chefia no mercado de trabalho 

d. Priorizar mulheres nos programas de geração de emprego e renda e de            
financiamento habitacional 

e. Combater representações machistas e promover a valorização de contribuições         
científicas e artístico-culturais das mulheres no currículo escolar e na mídia, com            

especial atenção às mulheres negras. 

f. Implementar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 
g. Promover o combate à violência contra a mulher: 

i. Promover campanhas de conscientização e políticas específicas sobre        
violência psicológica e assédio moral; 

ii. Promover conscientização contra o assédio sexual nas ruas e garantir          

treinamento da GCM para lidar com esse tipo de questão; 
iii. Incentivar aplicação da Lei Maria da Penha e do Lei contra o feminicídio; 

iv. Garantir a manutenção da Casa Abrigo para Mulheres em situação de           
violência; 

v. Garantir o cumprimento da Lei que permite que mulheres desçam dos           

ônibus fora dos pontos após as 22h. 

7. Promover políticas orientadas ao respeito à diversidade de gênero 

a. Garantir a capilaridade da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,            

Bissexuais, Travestis e Transexuais; 
b. Promover o respeito à utilização do nome social 

c. Capacitar profissionais e funcionários públicos para conhecimento e cumprimento         
da legislação específica vigente acerca da diversidade e população LGBTQia+ 

d. Criar protocolo para acompanhamento integral (saúde, educação e assistência         

social) da população trans e sua família 
e. Promover campanhas de combate à violência, física e psicológica, de gênero e            

orientação sexual 

8. Infância e Adolescência: 
a. Fortalecer, em especial, os Conselho Tutelares, promovendo reestruturação de         

suas instalações físicas e equipamentos, provendo capacitação, suporte e         

aumento de salário aos conselheiros tutelares; 
b. Ampliar a rede de atendimento aos adolescentes com liberdade assistida; 

c. Ampliar a rede de acolhimento, atendendo as especificações; 
d. Ampliar a oferta de cursos que incluam nossas crianças e adolescentes ao novo             

mundo que nasce; 



e. garantir atendimento odontológico e psicológico desde os primeiros anos         
escolares. 

9. Juventude 

a. Incentivo e apoio à organização estudantil; 
b. Disponibilizar circuitos públicos gratuitos para a juventude consumir cultura         

(shows, teatro, festivais, etc.); 

c. Adotar mecanismos de incentivo à arte urbana (grafites, música de rua, poesia,            
literatura, malabares e outras), estimular saraus, grupos de leitura, festivais,          

feiras, rodas de samba, rodas de capoeira, cineclubes, hip-hop, teatro popular,           
bloquinhos de rua e a cultura nerd, geek e pop, entre outras manifestações; 

d. Implantar, nas periferias, centros esportivos, quadras, campos, pistas, rampas e          

outros espaços para a prática de atividade física, de modalidades esportivas           
tradicionais e também dos chamados esportes urbanos (skate, patins, ciclismo,          

slackline); 
e. Incentivar políticas de primeiro emprego e formação de aprendizes; 

f. Assegurar o direito ao passe livre estudantil amplo e irrestrito; 
g. Promover parcerias com a sociedade civil para potencializar as iniciativas de           

trabalho voluntário. 

10.Fortalecer e promover políticas para os Idosos 

a. Assegurar o cumprimento do disposto no Estatuto do Idoso 
b. Assegurar políticas e ações no âmbito da saúde: 

i. Equipar os Hospitais, asilos e Santas Casas com atividades físicas e           
acompanhamento de equipe multiprofissional; 

ii. Criar centro especializado para atendimento de forma regionalizada 

iii. Contribuir para a formação e capacitação de profissionais de saúde,          
assistência e cuidadores  

iv. Garantir atendimento geriátrico e gerontológico nas UBSs e ambulatórios 
c. Promover o enfrentamento à violência doméstica e pública contra os idosos 

d. Fomentar protagonismo da pessoa idosa nos espaços sociais e políticos 

e. Fomentar espaços sociais seguros 

f. Garantir desconto de 50% em atividades culturais promovidas pela prefeitura. 

11.Garantir acessibilidade e inclusão das Pessoas com Deficiência, Mobilidade Reduzida e           

Neuro-diversos 
a. Zelar pela implementação do disposto na Lei Brasileira de Inclusão e na Política             

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 

b. Fortalecer, alocar recursos e estabelecer prioridades na construção ou         
consolidação de serviços na comunidade para pessoas com deficiência e famílias           

de crianças com deficiência, realocando os gastos;  



c. Rever e expandir o programa de residências inclusivas;  
d. Promover programas de adoção, famílias acolhedoras e apadrinhamento de         

crianças e jovens com deficiência 
e. Criar condições para o usufruto de Comunicação Alternativa e Aumentativa, à           

exemplo do PECS – Sistema de Informação por Troca de Figuras e outras             

tecnologias, em serviços públicos e os locais de atendimentos, garantindo          
treinamento dos profissionais, estimulando seu uso também na iniciativa privada 

f. Estimular e investir em projetos inovadores, como programas de computador e           
aplicativos de tablets e celulares que dão voz para pessoas a partir de sistemas; 

g. Garantir o conceito de “desenho universal” no plano diretor 

h. Universalização de instrumentos infra estruturais de acessibilidade nas escolas,         
hospitais, nos transportes coletivos e demais equipamentos de uso público 

i. Dar atenção à implementação de projetos de acessibilidade nas periferias, não os            
restringindo à espaços centrais da cidade 

j. Implantar tecnologias assistidas em locais públicos 

k. Garantir contratação e capacitação de profissionais de apoio à crianças PCD,           
com mobilidade reduzida e nero-diversas nas escolas 

l. Criação de Centros Públicos de diagnóstico e acompanhamento à PCD e           
neurodiversidade 

m. Garantir o direito sexual e reprodutivo das PCDs. 

12.Políticas para pessoas em situação de privação de liberdade (serviços de acolhimento            
institucional, Fundação Casa, centros de detenção provisória, centros de progressão          

penitenciária etc.) e egressos do sistema penitenciário: 

a. Coordenar e implementar a Plano Nacional de Atenção ISP, no âmbito do            
município, com foco na atenção integral, na perspectiva da promoção, diagnóstico           

e recuperação da saúde e prevenção das doenças e vigilância à saúde; 
b. Promover políticas de incentivo à empresas na contratação de egressos do           

sistema penitenciário. 

13.Acompanhar e avaliar o impacto das políticas e dos programas desenvolvidos referente            

à igualdade racial, à juventude, à diversidade, às mulheres, aos idosos e à             
acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

 

III-TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO 

1. Transparência e acesso público sobre a divulgação de todos os dados referentes sobre             

a pandemia COVID19, conforme recomendações da OMS; 

2. Definir política democrática e transparente para a distribuição de publicidade oficial nos            
meios de comunicação 

a. tornar públicos os critérios de distribuição das verbas e execução orçamentária; 



b. evitar pressões indevidas tanto por parte do governo como por parte dos veículos; 
c. garantir uma distribuição de recursos que não tome a medida quantitativa de            

audiência como único critério e que considere, também, os princípios          
constitucionais definidos para a comunicação social, em particular o da          

diversidade de informação e opinião; 

d. Criar critérios de alocação de recursos que considerem a promoção da           
diversidade e pluralidade de fontes e opiniões, o respeito aos direitos humanos. 

 
IV - FISCALIZAÇÃO, USO RACIONAL DOS RECURSOS PÚBLICOS E FUNCIONALISMO          

PÚBLICO  

1. Promover auditoria pública sobre todos os gastos com serviços terceirizados; 

2. Fiscalizar, efetivamente, contratos e parcerias estabelecidas, tais como Organizações         
Sociais (OS’s), escolas e conveniadas, casas de repouso, albergues, casas de           

recuperação de dependentes químicos, entre outros. 

3. Fortalecer todos os conselhos da cidade, dando condições efetivas para um bom            

funcionamento e contribuindo para a ampliação da fiscalização da administração          
pública. 

4. Garantir materiais de boa qualidade e equipamentos eficientes para a administração           

pública municipal; 

5. Zelar pela qualidade e menor preço nas licitações efetuadas; 

6. Valorizar e capacitar os servidores municipais: 
a. Estabelecer Jornada de 30 horas semanais para agentes públicos da área da            

saúde no primeiro ano de mandato; 
b. Criar um Hospital para os Servidores Públicos Municipais, que atenda          

funcionários e seus dependentes com tratamento adequado àqueles que prestam          

relevantes serviços aos nossos munícipes; 
c. Promover aumento de salário diferenciado, acima da média, aos agentes de           

limpeza, auxiliares, controladores de acesso, jardineiros e cozinheiras,        
considerando que tais profissões possuem salários altamente defasados e pouco          

valorizados; 

d. Garantir oferta de cursos de capacitação e requalificação profissional; 
e. Estimular formação acadêmica (graduação e/ou pós-graduação).  

7. Modernizar completamente a estrutura e infraestrutura da Prefeitura, possibilitando         

maior capacidade de resolução dos trabalhos e atendimento ao público; 

8. Construir uma gestão ultra moderna que possibilite que a maioria dos serviços possam             

ser requeridos via internet, agilizando processos e reduzindo custos.  



 


