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Nosso plano de governo prioriza acima de tudo o 

respeito com os direitos do cidadão e da cidadã e, 

aqui, assumo meu compromisso com a população 

através da assinatura do documento de intenções 

com dois programas reconhecidos mundialmente, o 

que será a base da gestão para o povo guarulhense.

A valorização da educação estará presente no 

Programa “Cidades Educadoras”, uma organização 

que reúne mais de 500 cidades em 36 países, sendo 

um importante aliado para o desenvolvimento 

do ensino de nossa cidade, proporcionando a 

troca de experiências nacionais e internacionais e 

demonstrando como Guarulhos se preocupa com 

a formação de suas crianças e jovens, para que 

vivam o presente e o futuro com a dignidade que 

tanto merecem, de acordo com o Anexo I deste 

documento.

Já a preocupação com o bem-estar social, 

tolerância e igualdade em seus mais variados 

níveis, incentivando a participação popular na 

administração pública é o foco do Programa 

“Cidades Sustentáveis”, que se baseia nos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável,sendo um 

compromisso firmado entre os maiores países do 

mundo, com a missão de que até 2030, tenhamos 

uma sociedade mais justa e igualitária de acordo 

com o Anexo II deste documento.

Esse programa foi assinado pelo governo federal e 

temos obrigação de fazer nossa parte, mostrando 

que uma das maiores e mais importantes cidades do 

país, Guarulhos, tem a consciência de que precisa se 

engajar nessa batalha.

Nele se encontram ações extremamente importantes 

como: saneamento básico, emprego, saúde, cultura, 

esporte, lazer, habitação, e outros itens fundamentais 

para que possamos finalmente avançar na resolução 

de problemas que ainda causam extremo sofrimento 

em pleno século XXI.

Essas ações serão discutidas e apresentadas lado a 

lado com a população, mediante a valorização dos 

conselhos municipais e participação das próprias 

organizações que coordenam os programas, 

demonstrando assim a maneira transparente e 

democrática que iremos governar.

Por meio de um trabalho efetuado com seriedade 

e firmeza, podemos realmente mostrar o potencial 

da cidade de Guarulhos, atraindo investimentos e 

parcerias para que possamos realmente estar no 

lugar de destaque que sempre merecemos.

Sejam todas (os) muito bem-vindas (os)!
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PLANO DE 
GOVERNO

O arquétipo a ser implantado, além de contar com 

avaliação de metas (eficácia), avaliação de impacto 

(efetividade) e avaliação de processo (eficiência) – 

modelo 3 E´s do Desempenho Público, será baseado 

também nos resultados, englobando o impacto, tanto 

positivo quanto negativo, focando principalmente 

na qualidade de vida da população e suas reais 

necessidades – Modelo IOO do Desempenho Público.

Os pilares contidos nos 03 (três) macro-objetivos e 

04 (quatro) eixos estratégicos de desenvolvimento 

demonstram a direção que este governo percorrerá 

em sua plena capacidade de execução, enfrentando 

os desafios da cidade de maneira planejada e 

buscando sua retomada e reestruturação, mediante a 

identificação das medidas mais assertivas em prol do 

sucesso presente e futuro em nosso Município.

Tais eixos perfazem um plano de governo concreto, 

permitindo a visualização de programas integrados, 

com ações e projetos transversais, restituindo o papel 

de protagonista ao Município de Guarulhos no cenário 

nacional e internacional.

O seguinte Plano estabelece 
03 (três) macro-objetivos:

I – Gestão Transparente e Adequada dos Recursos 

Públicos;

II – Prestação Eficiente dos Serviços Públicos;

III – Fomento de Atividades Geradoras de 

Desenvolvimento Econômico e Social com Critérios de 

Sustentabilidade. Tais macro-objetivos são divididos 

em 4 (quatro) eixos estratégicos de desenvolvimento, 

quais sejam:

I - Desenvolvimento Social;

II - Desenvolvimento Econômico;

III – Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

VI – Desenvolvimento Institucional.
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Desenvolvimento Social é entendido como um 

processo de melhoria da qualidade de vida de uma 

sociedade. Considera-se que uma comunidade tem 

alta qualidade de vida quando seus habitantes dentro 

de um cenário de paz, liberdade, justiça, democracia, 

tolerância, equidade, igualdade e solidariedade, têm 

amplas e recorrentes possibilidades de satisfação 

de suas necessidades e também de poder empregar 

suas potencialidades e saberes com vistas a conseguir 

uma melhoria futura em suas vidas, em termos de 

realização pessoal e da sociedade em seu conjunto.

Em 1990, foi editado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), da Organização 

das Nações Unidas (ONU), o primeiro Relatório do 

Desenvolvimento Humano. Nele, há um esforço 

de sistematização da noção de desenvolvimento 

humano que passou a ser utilizada nos Relatórios de 

Desenvolvimento Humano (RDHs), publicados com 

o objetivo de medir, nos diversos países, o grau de 

melhoria do bem-estar de todos os grupos sociais. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) passou, 

então, a mensurar a ampliação e/ou a estagnação 

do acesso a um melhor aporte alimentar, a redes 

de saneamentos básicos, atendimento médico de 

qualidade e à escolarização universalizada para as 

crianças.

Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade 

(SEN, 2005), ao discutir as disposições sociais 

favoráveis à busca de melhores habilitações, que estão 

na base da expansão das capacidades, considera 

que a sociedade e o Estado têm responsabilidades 

inescapáveis na formação de indivíduos empenhados 

nas mudanças que levem à geração de oportunidades 

igualitárias e à diminuição dos sofrimentos sociais:

Uma abordagem de justiça e desenvolvimento que se 

concentra em liberdades substantivas necessariamente 

enfoca a condição de agente e o juízo dos indivíduos; 

eles não podem ser vistos meramente como 

pacientes a quem o processo de desenvolvimento 

concederá benefícios. Adultos responsáveis têm 

de ser incumbidos de seu próprio bem-estar, cabe 

a eles decidir como usar suas capacidades. Mas as 

capacidades que uma pessoa realmente possui (e não 

apenas desfruta em teoria) dependem da natureza das 

disposições sociais, as quais podem ser cruciais para 

as liberdades individuais. E dessa responsabilidade o 

Estado e a sociedade não podem escapar. (Sen, 2005, 

p. 326-327). Baseado nos fundamentos apresentados, 

subdividimos o Eixo Estratégico de Desenvolvimento 

Social nos seguintes temas:
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• Programa Primeira Infância:
Ação conjunta entre Educação, Saúde e Assistência 

Social para cuidar da criança desde o pré-natal, 

com projetos sociais e educacionais, formando 

a base da criança em parceria com a família. 

Contempla também o atendimento de crianças 

de 0 a 7 anos, acompanhamento da carteira de 

vacinação e capacitação dos pais, mediante comissão 

multidisciplinar para cuidar da família uma vez ao mês.

• Programa Fila Zero e Mais Educação:
Buscar a diminuição gradativa da lista espera de vagas 

em creches, bem como do número de alunos por sala 

na educação infantil e alfabetização.

• Programa Tijolo por Tijolo:
Construção de escolas em regiões de expansão 

populacional, por meio de projetos com parâmetros 

sustentáveis e inovadores, mediante parcerias com 

o Governo do Estado e emendas parlamentares 

para tais fins. 

• Expansão no atendimento e implementação 
gradativa de Projetos de Apoio Pedagógicos:

O foco principal será direcionado para as creches, 

diminuindo a demanda e priorizando o período 

integral, e a implementação gradativa de programas 

de esporte, cultura, música, reforço escolar e cidadania, 

nos demais níveis da Educação.

• Criação do Programa de Formação:
Capacitação de professores da rede municipal, 

estadual e particular como forma de qualificação do 

magistério, com o objetivo de buscar parcerias com 

as Universidades.

• Aperfeiçoar o plano de carreira dos Profissionais da 
Educação:
Promover estudo de viabilidade econômico-

financeira e jurídica, buscando promover o 

aperfeiçoamento da carreira dos professores e 

diretores e o desenvolvimento inclusivo de carreira 

para os demais profissionais da educação, como 

assistentes, agentes e cozinheiros.

• Readequar e reformar Escolas Municipais:
Garantir melhor infraestrutura e espaços nas 

Escolas Municipais, proporcionando a melhoria do 

aprendizado pelos alunos, com a inclusão de espaços 

lúdicos, pátios, brinquedos e materiais sustentáveis, 

bem como para as mães e familiar, com salas para o 

aleitamento materno.

• Melhorar a qualidade da merenda escolar 
e criar a “Sexta-feira Feliz”:
Garantir um cardápio rico em vitaminas, nas refeições 

principais e também nos lanches.

ODS 
CONTEMPLADOS:
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• Realizar estudo de viabilidade para a abertura de 
novos concursos públicos:
Promover estudos de necessidade e viabilidade de 
realização de concursos públicos, para garantir que 
as escolas tenham profissionais em número suficiente 
para atender com qualidade os educandos.

• Programa Meu Primeiro Tablet:
Realizar diagnóstico da rede wi-fi operante no 
município, para sua implantação e expansão, 
bem como o estudo de viabilidade econômico-
financeira e jurídica para possibilitar a doação de 
01 (um) tablet por criança em fase de alfabetização 
e demais anos subsequentes, visando a inclusão 
digital como auxílio do processo de aprendizagem 
dos educandos e contribuindo para a diminuição 
das desigualdades.

• Criar estratégias de articulação entre as diferentes 
redes de ensino:
Minimizar o impacto na transição dos alunos, 
contribuindo para a diminuição da evasão escolar 
e melhorando a qualidade do ensino no Município;

• Implementar Programas Multisetoriais:
Buscar incentivo e garantir o acesso e permanência 
em programas de educação de jovens e adultos 
(EJA) e Movimento de Alfabetização de Jovens e 
Adultos (MOVA).

• Incentivar e fomentar a educação de Jovens e 
Adultos (EJA) integrada à educação profissional:
Promover a inclusão de jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho 
decente e empreendedorismo.

• Tornar eficiente o Programa de Saúde na Escola:
Incluir mutirão de atendimentos oftalmológicos, 
consultas médicas, fonoaudiológicas, psicológicas 
e outras que se fizerem necessárias, dentro das 
Escolas Municipais.

• Potencializar os atendimentos nos CEUs:
Criar centros de educação ambiental, esportiva, 
musical, cultura popular, com base no conceito do 
Programa “Cidades Educadoras”.

• Buscar apoio dos governos Estadual e Federal para 
expansão do ensino superior:
Realizar estudo e planejamento da viabilidade de apoio 
conjunto entre o governo municipal, estadual e federal, 
para a promoção e expansão do ensino superior na 
cidade, bem como apoiar aquele já existente.

• Adequar as dependências escolares para pessoas 
com deficiência, tornando-as acessíveis:
Realizar diagnósticos dos equipamentos municipais 
inacessíveis as pessoas com deficiência, com a 
finalidade de readequação das estruturas físicas de tais 
equipamentos.

• Fomentar a formação de professores da educação 
básica com foco em educação especial:
Buscar por meio de projetos/parcerias exitosos que 
propiciaram o aumento do contingente de professores 
qualificados, visando a inclusão e o atendimento desses 
educandos especiais.
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SAÚDE
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Investir, ampliar o atendimento e melhorar a 
qualidade da Atenção Básica no Município:
Reforçar o atendimento primário investindo 

em prevenção e acompanhamento, mediante o 

aumento do número de equipes de saúde da família, 

atendimento domiciliar e dos agentes comunitários.

• Reformar, readequar e requalificar as UBS 
(Unidades Básicas de Saúde): 
Garantir melhor infraestrutura e espaços nas Unidades 

Básicas de Saúde, proporcionando a melhoria do 

atendimento da população e readequando-as de 

acordo com a demanda por Região.

• Fortalecer o CEMEG por região:
Promover o fortalecimento da Saúde nos Centros 

de Especialidades Médicas de Guarulhos (CEMEGs), 

por meio de uma distribuição igualitária das 

especialidades médicas, como forma de mitigar 

a demora no agendamento de consultas e 

atendimentos realizados.

• Viabilizar a informatização dos serviços:
Promover o estudo da viabilidade econômico-

financeira e jurídica para implementação do 

prontuário eletrônico e Cartão SUS, como forma 

de promover a integração e a resolutividade do 

sistema, facilitando a referência e a contrarreferência 

entre as unidades, evitando a repetição de exames 

e procedimentos de maneira desnecessária e 

prejudicial, minimizando o encarecimento e a 

sobrecarga em todo o sistema da saúde municipal.

• Melhorar a estruturação da Saúde do Idoso:
Otimizar o atendimento multiprofissional e a 

desburocratização do acesso ao CERESI (Centro de 

Referência à Saúde do Idoso), mediante a implantação 

de um ambulatório de atenção secundária do 

Sistema Único de Saúde (SUS), especializado em 

geriatria e gerontologia, com foco na atenção à 

saúde da pessoa idosa em vulnerabilidade, sendo o 

primeiro passo para a implementação do Hospital 

do Idoso em Guarulhos. Disponibilizar profissionais 

especializados em serviços de atenção aos idosos 

nas Unidades Básicas de Saúde, para atendimento 

adequado à saúde dos idosos.

• Tornar eficiente os Programas de Prevenção da 
Saúde nas Escolas:
Retomar os programas destinados à prevenção da 

gravidez na adolescência, obesidade infantil, saúde 

bucal, triagem de transtornos em saúde mental, 

triagem de transtornos visuais (oftalmologia), dentre 

outros.

ODS 
CONTEMPLADOS:
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• Construção do Hospital da Mulher:
Com o objetivo de dedicar exclusividade à saúde 
da mulher, faz-se necessário o estudo da viabilidade 
econômico-financeira e jurídica, com foco na 
retomada do centro de referência da mulher, sanando 
as demandas que ficam cada vez mais urgentes 
em nossa sociedade. Disponibilizar profissionais 
especializados em serviços de atenção às mulheres 
nas Unidades Básicas de Saúde, para atendimento 
adequado à saúde das mulheres.

• Realizar estudo de viabilidade para adequação 
do quadro de especialistas na rede de Saúde:
Promover estudos sobre a viabilidade para a 
contratação de médicos de especialidades com 
grande demanda reprimida e a adequação dos 
quadros da Saúde, buscando a melhorar no acesso da 
população a serviços de qualidade, com equidade e 
em tempo adequado.

• Rever o sistema gerencial da Saúde:
É essencial rever e readequar o sistema gerencial 
de saúde para a melhora de todo processo no 
atendimento dos cidadãos.
Promover a qualificação das ações na Saúde, 
assegurando a execução mais acertada e adequando 
seus objetivos ao SUS.
Estudar a possibilidade de descentralização dos 
serviços, contemplando as especialidades locais, 
minimizando as desigualdades e promovendo a 
universalização dos atendimentos à população.

• Atenção farmacêutica:
Promover e melhorar o acesso de medicamentos e 
insumos, bem como a sua seleção, programação, 
aquisição, distribuição, com a finalidade de garantir a 
maior cobertura de medicamentos disponibilizados 
na rede pública.

• Ampliar e fortalecer a gestão democrática e 
participativa da Saúde:
Incentivar a potencialização do Conselho Municipal 
de Saúde, possibilitando a articulação com a 
sociedade civil, para o acompanhamento das ações 
realizadas.

• Promover campanhas de Vacinação:
Fomentar ações visando a importância da vacinação, 
com postos acessíveis em toda a cidade.

• Assegurar ações de Saúde Bucal:
Promover a prevenção e tratamento na recuperação 
da saúde bucal da população.
Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por 
meio de indicadores adequados para a formação no 
município de registros fáceis, confiáveis e contínuos.

• Acesso a Saúde Ocular:
Estimular a participação do médico oftalmologista, 
a fim de assegurar a universalização dos serviços e 
acesso da população na prevenção de doenças e 
promoção da Saúde Ocular.
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SEGURANÇA 
PÚBLICA
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Integração e atuação conjunta entre as
Forças Policiais:
Fortalecer a sinergia entre as forças policiais e a 

Guarda Civil Municipal, como forma de garantir a 

segurança da população, efetuando estudos das 

áreas com maiores riscos, ampliando a comunicação 

e o sistema municipal de vídeo monitoramento 

existente na cidade.

• Valorização dos profissionais da Guarda 
Civil Municipal:
Capacitar os profissionais da Guarda Civil Municipal, 

possibilitando a formação permanente 

e melhoria das condições de trabalho.

• Fortalecimento do Centro de 
Monitoramento Integrado:
Fortalecer o Centro de Monitoramento Integrado 

para atuação conjunta da Guarda Civil Municipal, 

Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e 

Defesa Civil.

ODS 
CONTEMPLADO:
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DEFESA CIVIL
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• Estimular políticas de redução de riscos de 
desastres:
Incentivar e fomentar sistemas de gerenciamento 
de riscos.

Priorizar e envidar esforços para implantação do 
“Programa Município Resiliente” do Governo Estadual 
– Decreto 64.659/2019 estimulando: a) políticas 
de redução de riscos de desastres; b) práticas de 
desenvolvimento sustentável; c) gestão municipal 
de riscos de desastres, por meio de certificação da 
maturidade de gestão em desastres; d) acesso do 
Munícipio aos recursos da Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil, obtido pela boa gestão 
de redução de riscos; e, ainda, obter os requisitos 
de outorga da certificação e de classificação.

• Promover treinamentos constantes:
Treinar o efetivo da Defesa Civil em conjunto com 
o Corpo de Bombeiros e demais órgãos, com 
orientação à população, voluntários e programar e 
realizar simulados de possíveis eventos que possam 
ocorrer no município, priorizando os pontos de 
riscos no Plano de Contingência de Proteção e 
Defesa Civil (PLAMCON).

• Estudar a viabilidade de transformar áreas de 
risco baixo (R1) em áreas possíveis de regularização 
fundiária:
Conjugar esforços com as comunidades para mitigar 
os riscos das áreas, cujas ações serão fiscalizadas e 

monitoradas por técnicos da Prefeitura, reduzindo a 
exposição e vulnerabilidade destes eventos.

• Buscar parcerias e convênios:
Conjugar esforços para celebração e manutenção 
de convênio com o governo estadual (Decreto 
64.849/2020), para aquisição de equipamentos 
em ações de proteção e defesa civil, mediante 
transferência de recursos e plano de trabalho 
adequado.

• Realizar ações para diminuir o número de mortes 
por desastres socioambientais:
Fomentar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa 
Civil (SIMPDEC), mediante parcerias e troca de 
experiências com o governo Estadual, para coordenar 
as medidas permanentes de defesa destinadas a 
prevenir consequências nocivas de eventos desastrosos 
e a socorrer a população e as áreas atingidas por 
esses eventos, por meio de medidas essenciais, para 
reestabelecer o bem-estar social.

• Estimular a criação de Núcleos Comunitários de 
Proteção e Defesa Civil:
Convocar as comunidades para participarem de 
campanhas educativas sobre prevenção e segurança 
das localidades em que vivem, e promover o 
serviço voluntário de Defesa Civil Municipal para 
aproveitamento das lideranças de tais locais.

ODS 
CONTEMPLADOS:
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DIREITOS 
HUMANOS E 
CIDADANIA / 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
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• Aprimorar a gestão e a utilização dos recursos 
para investir na qualidade de atendimento 
daqueles que precisam da prestação de serviço da 
assistência social no município:
Promover estratégias para melhor utilização dos 

recursos públicos com o intuito de minimizar 

as desigualdades sociais existentes, as diversas 

formas de vulnerabilidade e o risco social, mediante 

acolhimento e amparo de famílias e pessoas que se 

encontram em condições de vulnerabilidades e/ou 

violação de direito.

• Centro de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes:
Promover readequação do acolhimento existente 

no município e, após estudos a serem realizados, 

buscar a ampliação do número de acolhimentos para 

o melhor atendimento de crianças e adolescentes 

que sofreram violação de direitos e necessitam de 

cuidados do sistema de garantia do município.

• Fortalecer ações preventivas voltadas à Proteção 
da Criança e do Adolescente:
Buscar melhor atendimento visando a valorização e 

fortalecimento dos vínculos sociais e familiares das 

crianças e adolescentes.

Prevenir a ruptura de vínculos familiares, 

promovendo seu acesso e usufruto de direitos e 

contribuir na melhoria e qualidade de vida.

• Fortalecer e incentivar as ações e as atividades 
do Conselho Tutelar:
Fortalecer os Conselhos Tutelares para possibilitar 

melhor atendimento de crianças e adolescentes 

que foram ameaçados ou que tiveram seus 

direitos violados, seguindo as determinações 

do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

e contribuindo na articulação e construção de 

fluxos, para a melhoria na qualidade de suas 

atividades. Incentivar a capacitação do colegiado e 

protagonismo.

• Desenvolver Programas e Equipamentos para o 
atendimento de usuários e dependentes de drogas:
Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso 

de substâncias, incluindo o abuso de drogas 

entorpecentes e uso nocivo do álcool, por meio de 

estudos visando uma política efetiva municipal de 

assistência aos usuários de drogas lícitas e ilícitas.

Buscar projetos exitosos já desenvolvidos, para 

que o município enfrente, de forma efetiva, as 

necessidades da população alvo, mediante ações 

para reintegração dos pacientes e restabelecimento 

de vínculos familiares e com a comunidade.

ODS 
CONTEMPLADOS:
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ODS 
CONTEMPLADOS:

• Elaborar Projetos específicos para população em 
Situação de Rua:
Realizar diagnóstico da população em situação de 

rua, para entender a atual realidade do município.

Ampliar o serviço social de abordagem de rua, com 

ações de qualidade do encaminhamento.

Readequar os centros de acolhimentos temporários.

Trabalhar com dados e planejamento de impacto, 

visando desenvolvimento de ações que assegurem 

a diminuição dessa realidade e os encaminhamentos 

dignos e a inserção dessas pessoas a convivência 

social saudável e sua reinserção no mercado de 

trabalho.

• Programas de Segurança Alimentar:
Verificar a viabilidade de implantar Restaurante 

Popular para fornecer alimentação de qualidade 

a custo baixo, nas regiões com maiores índices 

de vulnerabilidade social. Articular e solicitar 

equipamentos do Estado, como o “Bom Prato”, 

para a ampliação dos restaurantes populares.

Ampliar a distribuição e entrega de leite a crianças, 

cujas famílias estão em situação de vulnerabilidade.

Criar programa destinado a hortas comunitárias, 

mapeando estrategicamente os territórios com 

a possibilidade da implantação e orientação na 

produção das mesmas.

• Unificar o cadastro dos beneficiários dos 
programas de transferência de renda a outros 
serviços municipais: 
Mapear e incluir os usuários dos serviços 

socioassistenciais e do cadastro único nacional 

para compilação e unificação das informações das 

pessoas que utilizam o sistema social, buscando a 

otimização de outros serviços disponíveis. Realizar 

levantamento estratégico dos índices de pobreza do 

município para ampliar os benefícios concedidos de 

forma assertiva, para a diminuição de extrema e de 

pobreza.

• Estudar a viabilidade da implantação de centro 
de referência de orientação e acompanhamento 
ao migrante e refugiado e outros serviços: 
Disponibilizar serviço de cadastro para identificação 

das condições de vida e origem, capacitação e 

ingresso no mercado de trabalho.

• Implementar Políticas Públicas para atendimento 
de pessoas submetidas à trabalho escravo:
Realizar estudos de implantação de políticas 

públicas, com a finalidade de atender pessoas 

submetidas ao trabalho escravo, em conjunto com os 

governos Estadual e Federal, procurando identificar 

as necessidades da pessoa, possibilitando a inclusão 

social por meio de atendimento personalizado.
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• Programa – Idosos: 
Promover campanhas educativas e fomentar o 

conceito do envelhecimento ativo, expandindo 

e requalificando os serviços e equipamentos de 

proteção social aos idosos, com atenção especial 

à qualificação dos profissionais que lidam com 

esse público. Promover iniciativas recreativas e 

desportivas voltadas ao público idoso. Investir na 

qualidade de atendimento, buscando efetivar a 

assistência domiciliar ao idoso, por meio de serviços 

sociais e médicos adequados, mediante visitas de 

equipe multiprofissional nas residências daqueles 

com algum nível de dependência.

• Programa - Mulheres: 
Aumentar a articulação do município com órgãos 

das esferas estadual e federal, para possibilitar a 

reorganização da prestação dos serviços específicos 

para a mulher, de maneira integrada e articulada, 

possibilitando melhor atendimento, acolhimento, 

capacitação e serviços de recolocação profissional. 

Ampliar o atendimento das mulheres na Delegacia da 

Mulher, vítimas de violência e maus tratos, com apoio 

psicológico, social e jurídico, bem como promover 

ações contra a violência de gênero. Promover 

estudos de viabilidade econômico-financeira para 

criação de novos centros de acolhimento, tratamento 

e encaminhamento de mulheres vítimas de violência.

• Programa – Pessoas com Deficiência: 
Promover uma cidade mais acessível e inclusiva, 

mediante políticas de mobilidade urbana que 

permitam a circulação e acesso aos serviços 

públicos, qualificando os servidores para melhor 

atendimento da pessoa com deficiência. Promover 

a educação inclusiva e iniciativas desportivas para 

pessoas com deficiência, possibilitando a mudança 

da mentalidade e das posturas da comunidade 

escolar. Garantir o acesso ao conteúdo artístico 

e de entretenimento a todas as pessoas com 

deficiência, por meio de um programa continuado 

de implantação de mecanismos de acessibilidade 

nas construções de uso cultural e nos demais 

eventos realizados na cidade. Fomentar a utilização 

de linguagem universal de sinais (LIBRAS), e 

áudio descrição, treinamento de servidores para 

o pleno atendimento e adequação dos espaços 

para que todos possam ter autonomia sem 

quaisquer restrições nas atividades que venham 

a ser desenvolvidas.Tornar o município cada 

vez mais acessível, mediante a formação de um 

grupo de estudos para realização de diagnóstico 

da população com deficiência, buscando a 

elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade e 

Inclusão Social, para atender de forma adequada 

as necessidades das pessoas com deficiência.
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• Programa – Comunidade Negra: 
Implantar de forma gradual o Plano Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial, aprovado para 

vigorar de 2015 a 2024. Garantir a representatividade 

e a diversidade étnica no governo, na comunicação 

e nas propagandas governamentais, fortalecendo 

a difusão da cultura negra. Criar um canal na 

Prefeitura para divulgação de ações que combatem 

as manifestações de intolerância, com a participação 

das comunidades, para estudar, analisar e propor 

ações de enfrentamento e combate ao racismo e à 

intolerância religiosa.

• Programa – Juventude:
Implantar na cidade um polo do Programa 

São Paulo Criativo, programa de qualificação 

profissional inovador, voltado aos jovens que 
buscam desenvolver conhecimentos e habilidades 
necessários para atuação em setores da economia 
criativa, contribuindo para geração de emprego 
e renda, por meio da produção empreendedora 
de bens e serviços em segmentos da cultura, 
inovação, design, desenvolvimento de softwares, 
publicidade, gastronomia, turismo e áreas ligadas 
ao entretenimento. Criar espaços de convivência 
nas escolas, comunidades, campos sintéticos, 
áreas de lazer para família, levando para todas 
as regiões opções inclusivas de esporte e lazer, 

educação e cultura.

• Programa – Diversidade:
Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as 

desigualdades de resultado, inclusive por meio de 

readequação de políticas e eliminação de práticas 

discriminatórias promovendo a inclusão social, 

econômica e política de todos, independentemente 

da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, 

religião, condição econômica ou outra. Ampliar o 

atendimento de vítimas de violência por orientação 

sexual e identidade de gênero, prestando apoio 

psicológico, jurídico e de serviço social.
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CULTURA



24PLANO DE GOVERNO 2021 - 2024   |

• Executar o Plano Municipal de Cultura:
O Plano Municipal de Cultura é uma ferramenta 

norteadora das políticas culturais da cidade e que 

carece ainda de ser implementado a fim de garantir 

a concretização dos anseios dos guarulhense, em 

especial, da classe artística da cidade, contando com 

a participação de toda sociedade guarulhense.

• Fortalecimento das ações de Fomento às Artes e 
ao Fundo Municipal de Cultura (FUMCULTURA):
Mediante estudos verificar a possibilidade de 

realização de editais públicos dentro de um calendário 

permanente de fomento às artes.

• Garantir a manutenção das temporadas de 
apresentações das Orquestras de Guarulhos:
Estruturar os espaços e oferecer melhores condições 

para os músicos, incentivando práticas de intercâmbio 

com outras orquestras e profissionais do universo 

sinfônico.

• Modernização dos equipamentos culturais:
Adequação dos espaços culturais da cidade para 

o atendimento ao público, artistas e servidores 

municipais, com a implantação de internet sem fio, 

recuperação estrutural com melhores condições de 

acessibilidade e de equipamentos necessários para o 

pleno funcionamento.

• Pinacoteca de Guarulhos:
Promover o estudo de viabilidade econômico-financeira 

para um projeto de construção e adaptação de uma 

Pinacoteca na cidade de Guarulhos, com a finalidade 

de abrigar a reserva técnica, exposição do acervo 

permanente, além de trazer exposições temporárias de 

grande valor artístico para a cidade, dialogando com 

produções coletivas e individuais dos ateliês já existentes 

na cidade.

• Ampliação e unificação das Escolas de Formação 
Cultural de Guarulhos:
Dar maior protagonismo ao Conservatório Municipal de 

Guarulhos por meio de atenção e incentivo.

Retomar ações de formação mediante atuação da 

Escola Livre de Teatro, das Oficinas Livres Municipais, 

da implementação da Escola de Formação em Novas 

Mídias e Audiovisual, criando oportunidades para que 

todos possam se desenvolver profissionalmente dentro 

da nossa cidade.

• Desenvolvimento do Calendário Municipal de Eventos:
Rever de forma estratégica os eventos da cidade com 

o foco na garantia de suas realizações, gerando um 

potencial turístico e econômico para a cidade.

Criar circuitos durante os festejos municipais gerando 

mais oportunidades de trabalho e renda, além de 

diversão e lazer para todos.

ODS 
CONTEMPLADOS:
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• Estímulo ao Carnaval de Guarulhos:

Acompanhar as condições sanitárias, de saúde 

e econômicas para realização do carnaval de 

rua, oferecendo segurança e alegria aos foliões e 

garantindo estrutura aos blocos da cidade.

Estabelecer diálogo junto às Escolas de Samba para a 

construção de um plano de atividades e financiamento 

que garanta a efetividade das atividades sociais ao 

longo do ano e a realização de um evento cultural que 

impulsione a economia criativa e o turismo.

• Implementação de Mostras e Festivais na Cidade:

Impulsionar as atividades Mostras, Bienais, Encontros 

e Semanas Temáticas, colocando a cidade em posição 

estratégica dentro dos calendários segmentados do 

setor cultural.

• Pontos Municipais de Cultura:

Em parceria com a sociedade civil organizada e 

formalizada, estabelecer convênios para atingir os 

diversos pontos da cidade a fim de promover cultura 

em todo o território.

• Preservação dos Patrimônios da Cidade:

Promover estudos de viabilidade econômico-

financeira e jurídica, para financiamento e processo 

de restauro de prédios como a Casa da Candinha, 

Casarão José Maurício, Teatro Padre Bento e a Casa 

Amarela. Tornar público por meio de ações de difusão 

e comunicação a história e os valores culturais da 

cidade com programas permanentes e itinerantes 

sobre as pessoas, os bairros, as construções e demais 

atividades que compõem a história da cidade.
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ESPORTE
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O Esporte é imprescindível para a construção de uma 
Nova Guarulhos. Apresentamos novas propostas a 
fim de implementar e atender o Programa “Esporte 
para Frente”, cujas ações são divididas em 03 (três) 
eixos: educacional, participativo e rendimento.

• Esporte Educacional:
Fomentar a relação do Esporte com a Educação, 
com a potencialização da Olimpíada Colegial 
Guarulhense e desenvolvimento de outros programas 
voltados ao esporte no contraturno escolar. Investir 
em infraestrutura, para que os Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo – JEESP e Olimpíadas Colegiais 
do Estado de São Paulo, mediante parceria com o 
governo estadual, sejam uma realidade na cidade.
Fortalecer a sinergia com a Secretaria da Educação 
para o esporte no contra turno escolar, como por 
exemplo, o Programa “Segundo Tempo” e “Toque 
de Letra”.

• Esporte Participativo:
Divulgar programas de qualidade de vida, pensados 
e desenvolvidos para a recuperação e melhoria 
da saúde das pessoas, em escolas, associações e 
repartições públicas, convocando a todos, de todas 
as idades, a participarem de tais ações.Incentivar 
a utilização das praças públicas para torneios 
regionalizados com grandes finais, em datas 
específicas com forte apelo da população, mídia e 
gestão pública.

• Esporte Rendimento:
Potencializar uma equipe e/ou modalidade como 
meio de projeção do nome da cidade, buscando a 
criação de programas que incentivem a formação de 
novos atletas e programas sociais de impacto positivo, 
incluindo o esporte paraolímpico, com o apoio do 
investimento privado.

• Fomentar Programas de incentivo e de apoio ao 
Esporte:
Buscar maior incentivo e apoio às entidades que já 
desenvolvem programas esportivos no Município, tais 
como: APGAR (ginástica olímpica), APROV, WIMPROO, 
GUARULHENSE, APAGEBASK, HERCULES, entre 
outras.

• Programa Infraestrutura Esportiva:
Promover o estudo de viabilidade econômica financeira 
e legal para transformação do Ginásio Fioravante 
Iervolino em uma Arena Multiuso.
Reformar e requalificar praças públicas, dando 
condições para o desenvolvimento do Esporte 
Participativo e do Esporte Educacional.
Reformar e requalificar praças esportivas tradicionais.
Reformar e adequar espaços para a prática de esportes 
radicais.
Implantar 10 (dez) campos sintéticos, com pista de 
cooper e área de lazer para toda família por meio de 
parceria com o Estado.

ODS 
CONTEMPLADOS:



28PLANO DE GOVERNO 2021 - 2024   |

DESEN-
VOLVIMENTO
ECONÔMICO
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O desenvolvimento econômico surge quando a renda 

é satisfatoriamente distribuída entre os proprietários 

dos fatores de produção e a população como um todo, 

favorecendo, assim, a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. Por isso, o desenvolvimento se mostra 

hoje como uma forma de modernizar a economia, 

tornando-a eficiente e melhor adaptada à atualidade.

Na visão de Amartya Sen, para conceituar 

desenvolvimento econômico é necessário interligar o 

desejo de possuir riqueza econômica e a percepção da 

vida que se pode levar com tal riqueza. A ideia é de que 

a riqueza proporciona aos indivíduos a possibilidade 

de ser livre para realizar as suas vontades, não sendo 

a riqueza, entretanto, a principal responsável pelo 

desenvolvimento econômico. Nesse sentido, Amartya 

Sen (2000, p. 28) ressalta que: 

“Uma concepção adequada de desenvolvimento 

deve ir muito além da acumulação de riqueza e do 

crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras 

variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a 

importância do crescimento econômico, precisamos 

enxergar muito além dele”. 

Desenvolvimento para Sen é aquele que contribui para 

o aumento das liberdades dos homens. Dessa maneira, 

a expansão de oportunidades é de fundamental 

importância para o desenvolvimento econômico, pois 

cria circunstâncias favoráveis à qualidade de vida e ao 

desenvolvimento humano. 

Percebe-se que Amartya Sen, de forma alguma, 

pretende desconsiderar fatores econômicos, como o 

aumento do Produto Nacional Bruto, mas sim, enfatizar 

que a partir do momento em que os governos se 

atentam para disposições sociais, como saúde pública 

e educação básica, o desenvolvimento econômico é 

notado. Assim, se toda a riqueza conseguida por um 

país for revertida em investimentos sociais, este país 

não só apresentará um crescimento econômico, mas 

também um desenvolvimento econômico. 

A qualidade de vida e os fatores de desenvolvimento 

humano são, na verdade, alavancas para que os 

indivíduos possam usufruir de suas liberdades, 

desenvolverem-se como seres humanos e, então aí, 

possibilitarem o desenvolvimento de suas regiões em 

termos de economia.

Baseado nos fundamentos apresentados, subdividimos 

o Eixo Estratégico de Desenvolvimento Econômico 

nos seguintes temas:
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RESTRUTURAÇÃO 
DO CRESCIMENTO 
ECONÔMICO:



31PLANO DE GOVERNO 2021 - 2024   |

Diante das incertezas que estamos vivendo, o próximo 

governo enfrentará difíceis desafios, seja por conta 

de gestões equivocadas, seja por conta da pandemia 

provocada pelo Corona Vírus (COVID 19), então, 

optamos por adotar em nossas projeções perspectivas 

de crescimento em um cenário conservador, tendo 

como base a variação dos principais indicadores 

macroeconômicos (PIB – Produto Interno Bruto e 

IPCA-IBGE), que têm influência direta nos demais 

componentes da receita.

• Manter o equilíbrio fiscal de forma linear ao longo 
do tempo: 
Administrar os recursos com responsabilidade, 

como prioridade da gestão de forma a estreitar e 

fortalecer os instrumentos de planejamento, visando 
a diminuição do déficit público e melhorando o 
resultado da aplicação dos recursos disponíveis. 
Promover estudos para redução e reestruturação 
da dívida pública com o objetivo de reduzir o 

superendividamento.

• Melhorar a arrecadação para arcar com os 
gastos necessários para a retomada do Município: 
Fortalecer a mobilização de recursos internos, 
inclusive por meio do apoio internacional, para 
melhorar a capacidade de arrecadação de impostos 
e outras receitas. Reavaliar, aprimorar e uniformizar 

os incentivos fiscais para torná-los operacionais e 

eficazes.

• Empregar os recursos da maneira correta, de forma 
a atender o que fora pactuado, respeitando o erário:
Reduzir despesas, revisar e repactuar contratos como 

formas de aumentar os gastos com investimentos; 

Buscar caminhos para potencializar investimentos na 

cidade, mediante restabelecimento da credibilidade 

e respeito da Prefeitura junto ao empresariado, 

demais entes e órgãos nacionais e internacionais.

• Criar condições econômicas atrativas para o 
Município:
Buscar a estruturação, modelagem, financiamento 

e implantação de projetos que sejam capazes de 

gerar impacto no desenvolvimento de determinados 

setores e regiões do Município, criando oportunidades 

para outros projetos e operações multissetoriais 

integradas.

Buscar incremento econômico em parceria com a 

inciativa privada, para programas, projetos e ações 

do Município.

ODS 
CONTEMPLADO:
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TECNOLOGIA
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A tecnologia da informação tem um forte impacto 

transversal na Administração Pública e nas ações 

relacionadas ao fortalecimento de uma gestão eficaz 

e transparente.

• Acesso ao conhecimento e modernização da 
Gestão:
Buscar novas tecnologias da informação, inovação e 

comunicação com o intuito de modernizar, agilizar, 

dar transparência e segurança na prestação do 

serviço público.

Atingir níveis mais elevados de produtividade na 

Administração Pública municipal, por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação.

• Relacionamento da População com a Gestão 
Municipal:
Promover e melhorar os serviços municipais pelo 

uso adequado das tecnologias da informação, como 

promoção da melhoria da qualidade da gestão 

pública.

• Programa Fácil mais Fácil:
Estudar a viabilidade para implantação de unidades 

do Fácil em regiões estratégicas do município, como 

forma de universalizar e facilitar o acesso à população.

ODS 
CONTEMPLADO:
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TRABALHO
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ODS 
CONTEMPLADO:

• Desenvolvimento de Empregabilidade:
Apoiar as atividades produtivas geradoras de trabalho, 

incluindo a economia social, as micro e pequenas 

empresas.

• Apoio à geração de Emprego e Renda:
Promover estudos visando a identificação e a 

organização de cadeias produtivas locais para 

estabelecer vantagens comparativas destas com 

os setores econômicos consolidados, impactando 

positivamente na melhoria do ambiente de negócios 

do município para fins de aumento da formalização 

do trabalho e na promoção do desenvolvimento 

econômico e social, bem como na geração de 

emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 

inovação voltados à redução do desemprego.

• Postos de Atendimento ao Trabalhador:
Promover a melhoria da sede do posto regional de 

atendimento ao trabalhador, oferecendo serviços 

gratuitos de intermediação de mão-de-obra, captação 

de vagas junto às empresas, encaminhamento do 

seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho, 

além de informações e inscrições para os programas 

de qualificação profissional e de atendimento 

à pessoa portadora de deficiência. Reduzir os 

entraves decorrentes da burocratização excessiva 

dos procedimentos necessários à abertura de novos 

negócios e seu gerenciamento.

• Programa Incubadoras:
Promover estudos de viabilidade para capacitação, 

apoio à gestão, tecnologia, estímulo à criação de 

empresas, de cooperativas e de outras formas de 

organização para a produção nas diversas atividades 

e setores.

• Qualificação e requalificação do Trabalhador:
Desenvolver ações direcionadas a estimular o 

trabalhador a atingir e manter um grau adequado 

de empregabilidade e/ou refletir e decidir sobre sua 

atuação como empreendedor.

• Redução da população de Jovens sem emprego 
ou formação:
Incentivar e fomentar políticas públicas de capacitação 

profissional e incentivo ao primeiro emprego.

Melhorar a qualidade dos cursos técnicos ofertados, 

por meio de convênios com os governos Estadual e 

Federal e a iniciativa privada.

• Realizar ações para afastar Crianças e Adolescentes 
da situação irregular de trabalho infantil:
Promover estudos para promover políticas públicas no 

sentido de erradicar o trabalho infantil irregular.
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TURISMO
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ODS 
CONTEMPLADOS:

• Desenvolver e ampliar parcerias para o crescimento 
das ações turísticas na Cidade:
Consolidar Guarulhos como destino turístico por 

meio de ações municipais e de parcerias com o 

trade turístico e iniciativa privada, dotando a cidade 

de infraestrutura e serviços para a boa recepção do 

turista, de forma integrada ao Aeroporto Internacional 

e com a Região Metropolitana, apoiando projetos que 

possam alavancar o turismo na cidade.

• Programa Turismo Sustentável: 
Criar um grupo organizado e responsável, com a 

participação da iniciativa privada, para trabalhar na 

implementação de políticas para promover o turismo 

sustentável, visando o crescimento econômico, 

desenvolvimento do setor e geração de renda em 

benefício da população.

• Aperfeiçoar e divulgar os roteiros históricos, 
culturais, arquitetônicos e gastronômicos do 
Turismo:
Divulgar Guarulhos de maneira arrojada, valorizando 

a cidade, tornando-a conhecida e atrativa para que os 

moradores prestigiem nossa cidade e os turistas sejam 

estimulados a retornar em outras oportunidades.
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O crescimento acelerado das cidades, principalmente 

de meados do século passado para os dias de 

hoje, trouxe inúmeros efeitos negativos para seus 

moradores, acarretando, entre outras coisas, a perda 

da qualidade de vida nas grandes metrópoles. 

Para tentar diminuir esses problemas, é cada vez 

mais importante a criação de cidades planejadas que 

sigam um modelo estratégico detalhado, com vistas 

a minimizar os problemas comuns de um processo 

de urbanização desordenado e assegurar seu 

funcionamento de modo harmonioso e sustentável. 

Considerada uma atividade multidisciplinar, o 

planejamento urbano analisa questões referentes às 

configurações estruturais e organizacionais, como 

localidade, saneamento, transporte, educação, 

vias públicas, policiamento, transporte coletivo, 

investimento, crescimento demográfico e industrial. 

Um plano diretor pretende “orquestrar” todas estas 

condicionantes com o objetivo de conduzir a cidade a 

um futuro que proporcione uma vida mais confortável, 

segura e principalmente sustentável no seu crescimento 

econômico. Podemos considerar que uma comunidade 

é um sistema interdependente entre seres vivos e 

espaço construído, sendo que o bem-estar de uma 

parte depende da qualidade da outra. 

A falta de um planejamento adequado prejudica e 

altera a qualidade de vida das pessoas além de causar 

vários problemas sociais, ambientais e ecológicos, 

sendo necessário o controle das diversas atividades 

e transformações que ocorrem nas cidades para 

respeitar os limites dos meios de sustentação naturais. 

Como já devidamente comprovado, as consequências 

ambientais da degradação da natureza passaram 

a receber grande atenção, elevando o nível de 

consciência dos governos e da população em geral 

para com os cuidados com o ambiente, sendo que 

dessas atitudes dependerá a garantia dos recursos 

necessários para as gerações futuras.

Para Donaire (1994), a nova consciência ambiental, 

surgida a partir das transformações culturais que 

começaram a aflorar nas décadas de 60 e 70, ganhou 

dimensão e situou a proteção ao meio ambiente 

como um dos princípios fundamentais do homem 

contemporâneo. Já para Barbieri (2004), a solução 

dos problemas ambientais, ou sua minimização, exige 

uma nova atitude de empresários e administradores, 

que devem abranger e levar em consideração o meio 

ambiente em suas decisões e adotar concepções 

administrativas e tecnológicas que contribuam para 

ampliar a capacidade de suporte do planeta.

Baseado nos fundamentos apresentados, subdividimos 

o Eixo Estratégico de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente nos seguintes temas:
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DESENVOLVIMENTO 
URBANO E  ZELADORIA
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• Implementar o Plano Diretor e seus Planos Setoriais:
Melhorar a qualidade de vida dos moradores e usuários 

do Município, por meio do processo de planejamento 

contido no Plano Diretor, com o intuito de promover 

o desenvolvimento urbano, ambiental, econômico 

e social de forma sustentável, para todo o território 

municipal.

• Melhorar as condições de acessibilidade:
Mitigar os efeitos da expansão urbana sobre a 

mobilidade e a qualidade de vida, reduzindo os custos 

ambientais e socioeconômicos com os deslocamentos 

no município.

• Desenvolver atividades integradas na área de 
planejamento urbano:
Desenvolver mecanismos de controle e fiscalização da 

ocupação e uso do solo, conforme legislação vigente, 

objetivando dar maior eficiência e transparência na 

execução dos programas de governo.

• Estimular a desburocratização de processos e 
procedimentos:
Criar uma comissão integrada por representantes das 

diversas secretarias com o objetivo de centralizar a 

análise e a instrução de solicitações, reduzindo prazos 

para retorno aos interessados.

Atualizar e rever legislações e licenciamentos.

• Buscar novas tecnologias para as demandas de 
Zeladoria Urbana:
Promover estudos de viabilidade econômico-

financeira e jurídica para possibilitar a implementação 

de novas tecnologias, visando a melhoria e solução das 

demandas de zeladoria, manutenção e recuperação 

da cidade.

• Buscar soluções para os problemas do Aterro e da 
Coleta de Lixo:
Implantar projetos exitosos para redução de resíduos 

por meio da prevenção, reciclagem e reutilização para 

aplicação no Município.Desenvolver campanhas de 

conscientização da população sobre a importância 

da coleta seletiva e da reciclagem de resíduos sólidos 

como fatores da sustentabilidade e da melhoria na 

qualidade de vida da população. Promover estudos da 

viabilidade econômico-financeira para ampliação do 

sistema de coleta seletiva, triagem e do processamento 

dos resíduos sólidos, priorizando as parcerias com as 

cooperativas de catadores e de reciclagem envolvidas 

nesse sistema. Buscar meios de implementação de 

logística reversa. Buscar melhores soluções para os 

problemas estruturais existentes relativos ao aterro, 

com revisão, inclusive, dos estudos já efetuados no 

local.Rever a forma de contratação da coleta de lixo.

ODS 
CONTEMPLADOS:

Assegurar o 
acesso confiável, 
sustentável, 
moderno e a preço 
acessível à energia 
para todas e todos.

Assegurar o 
acesso confiável, 
sustentável, 
moderno e a preço 
acessível à energia 
para todas e todos.
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Ampliar a rede de iluminação pública e fomentar 
a eficiência energética no Município:
Promover o estudo da viabilidade econômico-

financeira para ampliação da rede de iluminação 

pública, inclusive nos pontos mais periféricos, visando 

maior segurança e conforto para os moradores.

Incentivar e fomentar a economia por meio de 

campanhas educativas de consumo consciente 

de energia.

• Fortalecer a relação com a Sabesp para garantir a 
ampliação do acesso ao abastecimento de água e 
esgotamento sanitário:
Promover o estudo da viabilidade econômico-

financeira para ampliação do acesso ao abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e tratamento dos 

esgotos

Incentivar e fomentar a economia por meio de 

campanhas educativas de consumo consciente de 

água, buscando a redução de desperdícios.

• Expandir as redes de drenagem do município, 
desassorear, requalificar e recuperar as margens 
dos córregos: 
Verificar a possibilidade de melhoria da gestão 

integrada desses serviços no Município, buscando 

parcerias com os governos Estadual e Federal e 

executando os convênios já existentes com eficiência e 

responsabilidade. Combater as enchentes, acelerando 

as obras contratadas e executar obras novas para 

manutenção do sistema.

• Realizar projetos de requalificação urbanística:
Revitalizar a região central da cidade, visando 

adequá-la aos novos usos e minimizando o seu 

processo de saturação e consequente degradação. 

Buscar auxílio e parceria com associações 

representativas da região impactada e iniciativa 

privada, para proporcionar a melhoria do espaço 

público.
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MEIO AMBIENTE
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ODS 
CONTEMPLADOS:

• Implantar o Plano Diretor de Arborização Urbana:
Prover uma padronização da cobertura arbórea 

compatível com as áreas urbanas.

Definir as diretrizes de planejamento quanto ao tipo 

da espécie, local adequado, quantidade de árvores 

para plantio em cada área/região.

Buscar mecanismos para implantar novos parques e 

áreas verdes nas regiões menos arborizadas e mais 

sujeitas ao fenômeno das ilhas de calor do Município.

Incentivar e fomentar o estudo para a implementação 

do processo de compostagem, para se obter 

sustentabilidade, transformando o reaproveitamento 

de materiais numa exigência da Administração 

municipal.

• Realizar estudos técnicos para possibilitar a edição 
do Código Ambiental de Guarulhos:
Prover a cidade de legislação capaz de criar 

mecanismos para conservação, preservação, defesa e 

melhorias do meio ambiente, orientando as ações do 

poder público e da sociedade, bem como impondo 

diretrizes para promover a qualidade de vida da 

população.

• Elaborar o Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica: 
Reunir e normatizar os elementos necessários à 

proteção, conservação, recuperação e uso sustentável 

da Mata Atlântica.

• Preservar as Áreas Verdes urbanas já existentes na 
Cidade: 
Cuidar das praças e áreas verdes que já existem em 

Guarulhos, inclusive, por meio de parcerias com a 

iniciativa privada.

• Fomentar o aumento da fiscalização de áreas 
para inibir o desmatamento, invasões e outras ações 
predatórias, bem como realizar ações para proteção 
de áreas de mananciais: 
Promover ações fiscalizatórias e educativas com o 

intuito de coibir ações prejudiciais à preservação 

ambiental.

• Programa – Proteção Animal:
Possibilitar uma política pública de controle ético de 

populações animais urbanos, por meio de programas 

permanentes de castração de cães e gatos, de forma 

territorial.

Incentivar o programa municipal de registro geral 

de animais e propiciar o levantamento da população 

animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas.

Orientar e integrar os órgãos de segurança pública 

para providências em casos de maus tratos, ampliando 

ações educativas junto às escolas.

Promover estudos de viabilidade econômico-financeira 

para implantação do Hospital Veterinário Municipal de 

Guarulhos.

Assegurar o 
acesso confiável, 
sustentável, 
moderno e a preço 
acessível à energia 
para todas e todos.

Assegurar o 
acesso confiável, 
sustentável, 
moderno e a preço 
acessível à energia 
para todas e todos.
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TRANSPORTE E 
MOBILIDADE URBANA
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ODS 
CONTEMPLADO:

• Atualizar a rede de Transporte Coletivo por meio 
da Pesquisa OD (Pesquisa Origem Destino):
Tornar eficiente e criar oportunidades para a expansão 

e melhorias na prestação do serviço, uma vez que 

tal estudo de origem e destino comprova a efetiva 

movimentação de pessoas e veículos, diariamente 

e ao longo do dia, no tecido urbano da cidade.

Readequar a rede de ônibus para garantir maior 

eficiência operacional na prestação do serviço.

• Revitalizar e readequar os terminais, as estações e 
os abrigos:
Procurar agregar maior conforto e segurança aos 

passageiros que utilizam tais terminais, estações e 

abrigos.

• Aumentar a velocidade comercial do Transporte 
Coletivo:
Aumentar o número de faixas exclusivas e corredores 

de ônibus estruturados, ajustando a operação dos 

corredores existente, de forma a propiciar mais 

agilidade às viagens cotidianas.

• Implementar planejamento na circulação de 
Pedestres:
Aprimorar a circulação de forma articulada com o sistema 

de transporte público por meio de intervenções físicas, 

operacionais e urbanísticas que beneficiem e dê segurança 

ao pedestre no seu deslocamento.

• Buscar a concretização do Metrô em Guarulhos:
Buscar junto ao governo Estadual a parceria necessária 

para viabilizar o acesso à rede de Metrô.

• Ampliar o sistema de Ciclovias:
Estudar a viabilidade para implantação segura 

do sistema de ciclovias e/ou ciclofaixas com foco 

nos principais polos atrativos relacionados com a 

topografia e espaços, reforçando a importância desta 

micromobilidade como meio de transporte sustentável, 

limpo e saudável.

• Novas tecnologias para redução do trânsito e 
Melhorias na Fluidez e Segurança:
Buscar a implantação de melhorias relacionadas à 

segurança e fluidez do trânsito, mediante estudo 

apurado da viabilidade para novos e modernos 

sistemas eletrônicos de medição de fluxo com software 

de solução, em projetos eficientes de engenharia de 

tráfego, com o intuito de solucionar as demandas 

apresentadas pelos munícipes.

• Ampliar a Marginal da Dutra – Bonsucesso – Carmela 
Dutra:
Atuar de forma efetiva e arrojada junto às Concessionárias 
e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), 
visando a implementação efetiva da extensão da 
Marginal da Dutra compreendendo o trecho entre o 
Trevo Bonsucesso até o Carmela Dutra.
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• Concretizar obras de acesso necessários e eficazes 
às grandes Rodovias que circundam a cidade:
Atuar de forma efetiva e arrojada junto às 

Concessionárias, ANTT (Agência Nacional de 

Transportes Terrestres), ARTESP (Agência de 

Transporte do Estado de São Paulo) e DER 

(Departamento de Estradas de Rodagem) para 

concretizar as obras de acessos necessários e eficazes 

às grandes Rodovias como Dutra, Fernão Dias, Ayrton 

Senna e Hélio Smidt.

• Reorganizar o sistema de transporte de cargas:
Organizar as vias para o transporte de cargas, 

considerando o alto índice de coletas e entregas de 

mercadorias e materiais, para incentivar a fluidez nas 

vias urbanas.

Criar um comitê multisetorial com representantes dos 

setores impactados para a devida regulamentação 

da operação de cargas e estacionamento em vias 

públicas.

• Investir no Observatório Municipal de Segurança 
Viária:
Modernizar o Observatório por meio de convênios, 

ferramentas e equipes para atuar nas zonas de alto 

índice de acidentes/mortes, com ações efetivas 

para as readequações viárias e atuação efetiva com 

condutores por meio de blitz educativas.

• Implementar anteparos de segurança nas calçadas 
e nos entornos das Escolas:
Fomentar a implantação de grades e adaptações para 

segurança no acesso à travessia de logradouros e a 

revitalização de toda sinalização vertical e horizontal 

nos entornos das escolas.

• Promover campanhas regulares de educação, 
orientação e prevenção de acidentes:
Buscar a divulgação de campanhas para educar, 

orientar e prevenir acidentes o trânsito, na Cidade Mirim 

e no PROEST (Projeto de Educação para Segurança 

no Trânsito), visando o público infantil e adolescente.
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HABITAÇÃO
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ODS 
CONTEMPLADO:

• Reestabelecer os convênios do Programa de 

Regularização Fundiária “Cidade Legal” junto ao 

governo Estadual:

Reestabelecer a ferramenta que auxiliará o 

Município na regularização dos núcleos habitacionais 

implantados em desconformidade com a lei, 

por meio de equipe profissional multidisciplinar 

de qualidade e reconhecimento técnico, para 

capacitação do corpo técnico municipal, análise, 

estudo e aprovação dos projetos de regularização 

apresentado.

• Ampliar as parcerias com os governos Estadual 

e Federal para aumentar a produção de Habitação 

de Interesse Social:

Buscar parcerias para viabilizar a produção de 

Habitação de Interesse Social, com a finalidade de 

diminuir o déficit habitacional em Guarulhos.

• Ampliar o convênio junto ao governo Federal para 

o Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades: 

Fomentar a construção de unidades habitacionais 

direcionadas às entidades que lutam por moradia.

• Ampliar as ações no Município a permitir a 

regularização fundiária e a urbanização de 

assentamentos precários:

Promover a constituição de um grupo de estudo 

multisetorial para buscar soluções que permitirão 

a regularização fundiária e a urbanização de 

assentamentos precários.

• Elaborar um estudo/laudo geológico 

de Áreas de Risco:

Mapear e identificar áreas de risco para monitoramento 

permanente, possibilitando a atuação mais assertiva 

do Munícipio, seja para realizar obras de contenção 

e estabilização de encostas, seja para a realocação 

de famílias.
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A evolução dos modelos de administração pública 
mostra como a sociedade exige uma nova postura 
dos governantes e dos servidores públicos. 
Cuidar do patrimônio e dos recursos estatais com 
responsabilidade é algo importante, mas não é o 
suficiente para a prestação de serviços adequados 
ao cidadão.

No Brasil, os períodos da redemocratização 
na década de 1980 e da Reforma Bresser na 
década de 1990 marcaram profundamente 
os rumos da administração pública brasileira. 
Reformas importantes aconteceram no sentido de 
integrar alguns princípios do modelo gerencial, 
principalmente no que diz respeito à participação 
social e descentralização das políticas públicas.

Mecanismos de controle foram institucionalizados, 
bem como mecanismos que fortalecessem a 
transparência pública. Por outro lado, alguns 
aspectos do modelo burocrático não foram 
descartados, fazendo com que o profissionalismo 
fosse cada vez mais incentivado através do 
fortalecimento das carreiras públicas.

O conhecimento sobre os modelos de administração 
pública por parte dos servidores públicos permite 
maior qualificação na execução do seu trabalho, uma 
vez que ele amplia seu repertório sobre a influência 
destes modelos na história da administração pública 
brasileira. Além disso, é possível reconhecer a avaliar 
quais aspectos podem favorecer a gestão pública 

a fim de valorizar seu trabalho e corresponder às 
expectativas e demandas por parte da sociedade – 
de forma responsável e transparente.

Por parte da sociedade civil, realizar mecanismos de 
participação social a fim de estar mais próxima da 
administração pública, influenciando os processos 
de tomada de decisão e exigindo maior qualidade 
dos serviços públicos ofertados por parte do Estado.

Segundo Matias-Pereira (2010b, p.99), a boa 
governança no setor público “requer, entre outras 
ações, uma gestão estratégica, gestão política e 
gestão da eficiência, eficácia e efetividade” para que 
seja possível a criação de valor público.

D´andrea conclui que: “Melhorar a gestão pública 
significa atuar em questões estruturais, no marco 
legal e nos grandes processos dos governos, bem 
como na dimensão da gestão das organizações. 

Significa conseguir incorporar metodologias, 
ferramentas e práticas modernas alinhadas às 
necessidades e realidades da administração pública. 
Significa, também, contribuir para a construção 
de um modelo de atuação em bases integradas e 
cooperativas, orientado para resultados e com foco 
no cidadão (D’ANDREA, 2008, p.2).  

Baseado nos fundamentos apresentados, 
subdividimos o Eixo Estratégico de Desenvolvimento 
Institucional nos seguintes temas:
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GOVERNO
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• Gestão planejada para o Desenvolvimento da Cidade:
Integrar as políticas públicas setoriais sob um 

enfoque único, multisetorial, otimizando e dando 

eficiência e eficácia à aplicação dos recursos 

no exercício do orçamento e gasto público, 

visando à concretização do Plano de Governo 

e o desenvolvimento institucional da Prefeitura 

Municipal de Guarulhos.

Buscar a sistematização e acompanhamento das 

atividades das Secretarias, para implantação de 

sistema de informações, de dados socioeconômicos 

e geográficos, possibilitando a formação de 

indicadores, como ferramenta norteadora das 

políticas públicas, a inserção territorial nas decisões 

de investimento do governo nas regiões e a devida 

transparência do uso do recurso público com seu 

efetivo resultado.

Instituir a articulação real entre todas as Secretarias, 

para possibilitar a definição das prioridades da 

cidade e as oportunidades para enfrentamento de 

tais desafios e construção de diagnósticos para 

suprir as carências.

• Construir uma Administração por Resultados:
Mapear e definir indicadores e formas de mensuração, 

com investimentos em tecnologias de gestão e 

controle, e ainda, em capacitação, com o auxílio da 

Controladoria.

Acompanhar os programas e ações do Plano 

e o monitoramento e avaliação dos programas 

governamentais prioritários, possibilitando o 

refinamento da análise do gasto, concentração de 

esforços da administração pública na execução dos 

programas e ações existentes, transparência na 

prestação de contas e qualidade na gestão pública.

• Planejar e fortalecer a relação com as cidades 
vizinhas:
Executar programas e projetos conjuntos, na solução 

compartilhada dos problemas comuns aos municípios 

da região, em eixos temáticos como Saneamento, 

Transportes, Segurança, Emprego, dentre outros, 

para troca de experiências e multiplicação de casos 

de sucesso.

• Fortalecer as relações internacionais:
Intensificar a participação da cidade de Guarulhos 

em programas multilaterais, ampliando os acordos 

bilaterais entre cidades-irmãs e a cooperações 

técnicas estabelecidas com outras cidades.

ODS 
CONTEMPLADOS:
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CONTROLADORIA
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• Promover ações integradoras entre Planejamento 
e Gestão Financeira:
Implantar relatórios gerenciais, utilizando os 

sistemas existentes, para acompanhamento e 

controle dos dados produzidos pela Administração 

municipal.

• Criar/Revisar Código de Conduta:
Reforçar os padrões de comportamento, por meio 

de um Código de Conduta, para que os mesmos 

sejam condizentes com a integridade e honestidade, 

em prol do interesse público.

• Readequar as formas de controle, com a criação 
e/ou revisão da Gestão de Riscos:
Readequar as rotinas de gerenciamento de processos, 

por meio de Manuais de Procedimentos, com foco na 

otimização dos resultados a serem obtidos.

Criar rotinas de controle, revendo Gestão de Riscos 

e Compliance.

Readequar a Auditoria Interna por meio de revisão 

e correção de procedimentos.

• Treinamento de Pessoal:
Promover o treinamento adequado como 

forma de controle e acompanhamento do 

planejamento e execução orçamentária, bem como 

acompanhamento da administração financeira para 

a mitigação de riscos.

• Criar rotinas de relatórios de Prestação 
de Contas:
Verificar o uso de normas contábeis adequadas 

e indicadores de desempenho necessários para 

aplicação de forma eficaz e eficiente dos 

recursos públicos.

ODS 
CONTEMPLADO:
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FAZENDA
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• Revisão da legislação tributária do Município:
Revisar a legislação tributária, em especial o Código 

Tributário Municipal, com estudo de recuperação 

das atividades de prestação de serviços que foram 

atingidas pela pandemia.

• Atualização da planta genérica:
Promover os estudos necessários para simulação 

e aprovação da planta genérica, possibilitando sua 

implementação no ano de 2022.

• Dar celeridade no andamento dos processos 
administrativos tributários:
Promover estudos de viabilidade para 

implementação do processo eletrônico.

• Estudo da operacionalização da cobrança da 
Dívida Ativa:
Promover estudos do setor de Dívida Ativa, visando 

o aumento da eficiência na cobrança.

• Domicílio Tributário Eletrônico Municipal:
Promover estudos de viabilidade econômico-

financeira necessários à implantação de plataforma 

eficiente para melhoria na comunicação da 

administração pública e o contribuinte.

• Adequar o quadro de servidores da carreira 
tributária:
Promover estudos de viabilidade para o chamamento 

dos servidores da carreira tributária, buscando a 

prestação de serviços com qualidade e justiça fiscal.

• Funcionalismo Público:
Realizar ações administrativas, financeiras, jurídicas e 

de comunicação, objetivando um aprimoramento na 

atenção às necessidades da população guarulhense.

Valorizar os servidores públicos mediante a 

implantação de reestruturação administrativa e 

organizacional em conformidade com o resultado 

do estudo de viabilidade econômico-financeira e 

jurídica que será instaurado.

Oferecer cursos de capacitação permanente e 

efetiva, com o intuito de modernizar a administração 

com transparência e diálogo efetivo dos servidores.

Promover estudos de viabilidade para possibilitar 

enxugamento da máquina administrativa, mediante a 

redução do número de secretarias e coordenadorias 

e do número de cargos em comissão.

ODS 
CONTEMPLADO:
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• Ouvidoria, Lei de Acesso à Informação e Portal 
de transparência:
Melhorar o relacionamento entre a administração 

municipal e a população, por meio da Ouvidoria, 

com o intuito de atender as demandas de maneira 

célere e satisfatória.

Rever os procedimentos constantes no site da 

Prefeitura para possibilitar a disponibilização de 

dados e informações ao cidadão.

• Promover informação à População:
Divulgar as informações sobre arte, cultura, esporte, 

lazer, programas de saúde, dentre outros, por meio 

de veículos de comunicação 

da Prefeitura.

• Modernização Administrativa:
Realizar ações administrativas, financeiras, jurídicas 

e de comunicação, objetivando um aprimoramento 

na atenção às necessidades da população 

guarulhense.

• Funcionalismo Público: 
Valorizar os servidores públicos mediante a 

implantação de reestruturação administrativa e 

organizacional em conformidade com o resultado 

do estudo de viabilidade econômico-financeira e 

jurídica que será instaurado. Oferecer cursos de 

capacitação permanente e efetiva, com o intuito 

de modernizar a administração com transparência e 

diálogo efetivo dos servidores.

Promover estudos de viabilidade para possibilitar 

enxugamento da máquina administrativa, mediante a 

redução do número de secretarias e coordenadorias 

e do número de cargos em comissão.

ODS 
CONTEMPLADO:
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Programa Cidades Educadoras
Uma Cidade Educadora é aquela que, para além 

de suas funções tradicionais, reconhece, promove 

e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, 

assumindo como desafio permanente a formação 

integral de seus habitantes. Na Cidade Educadora, 

as diferentes políticas, espaços, tempos e atores 

são compreendidos como agentes pedagógicos, 

capazes de apoiar o desenvolvimento de todo 

potencial humano. 

Este conceito ganhou força e notoriedade com o 

movimento das Cidades Educadoras, que teve 

início em 1990 com o I Congresso Internacional 

de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, 

na Espanha. Neste encontro, um grupo de cidades 

pactuou um conjunto de princípios centrados 

no desenvolvimento dos seus habitantes que 

orientariam a administração pública.

Organizados na Carta das Cidades Educadoras, 

cuja versão final foi aprovada em 1994, no III 

Congresso Internacional, em Bolonha (Itália), essas 

premissas traduzem o compromisso dos signatários 

com a construção de cidades mais inclusivas, mais 

justas e mais participativas, com especial destaque 

para a criação de mecanismos que permitam às 

crianças e adolescentes vivenciarem plenamente 

sua cidadania:

“A Cidade Educadora deve ocupar-se prioritariamente 
com as crianças e jovens, mas com a vontade decidida 
de incorporar pessoas de todas as idades, numa 
formação ao longo da vida.”

A Carta é ainda hoje o referencial mais importante da 

Associação Internacional de Cidades Educadoras, que 

reúne mais de 482 cidades em 36 países do globo.

Rompendo com a lógica das políticas fragmentadas, 

as experiências em diálogo com a Cidade Educadora 

evocam a necessidade de articulação entre os 

diferentes setores do governo e da sociedade em 

um pacto pelo desenvolvimento humano e social. 

Em oposição à baixa participação, a Cidade 

Educadora exige a criação de mecanismos e 

estratégias capazes de contemplar as diferentes 

vozes que compõem o território.

Nessa perspectiva, a cidade forjada em projetos 

de exclusão e segmentação dá lugar a uma cidade 

com espaços públicos acessíveis, desenhados para 

melhorar a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar 

das pessoas.

Na Cidade Educadora, a inclusão é uma dimensão 

que atravessa todo o planejamento urbano.
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Programa Cidades Sustentáveis
Em setembro de 2015, a ONU aprovou um conjunto 

de metas que vinham sendo elaboradas desde 

2012 no âmbito da Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável - (Rio+20): os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS 

(Agenda 2030), contendo 17 objetivos globais 

e 169 metas para promover a inclusão social, o 

desenvolvimento sustentável e a governança 

democrática em todo o mundo entre 2016 e 2030. 

Estas metas serão acompanhadas por um conjunto 

de indicadores para que governos, sociedade civil e 

empresas revejam suas ações e prioridades em favor 

de um novo modelo de desenvolvimento capaz de 

recolocar a humanidade no planeta e o planeta na 

humanidade.

O Programa Cidades Sustentáveis atualiza-

se com as decisões pactuadas por quase 200 

países, incorporando as metas e indicadores dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da 

COP-21, principalmente aquelas que poderão ser 

implementadas em nível municipal e regional - 

justamente onde as prefeituras têm o protagonismo 

central dessa governança.

Uma das soluções que o Programa Cidades 

Sustentáveis propõe é a promoção, a partir das 

prefeituras, de sinergias entre os avanços 

científico-tecnológico, sociocultural e institucional, 

que harmonizem os processos e impactos do 

desenvolvimento em nível local, tornando-o 

sustentável. 

Além disso, o objetivo é estimular sempre a 

participação dos cidadãos como forma de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida de cada região, 

aproveitando a troca de informações e experiências 

em níveis local e global.

Uma das mais difíceis questões que desafiam o 

Brasil e tantos outros países é: Como equilibrar o 

desenvolvimento econômico com a sustentabilidade 

ambiental e a justiça social, por meio de uma 

governança transparente e democrática? Para a 

construção desta resposta, não cabem mais escolhas 

que abordem o problema de forma fragmentada ou 

parcial - a questão é complexa e deve ser enfrentada 

de forma sistêmica e horizontal.
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