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NOSSA AMBIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, cabem considerações 

sobre as características do município e 

os aspectos que resultaram nas 

deficiências de gestão do atual governo. 

Depois serão feitas algumas 

observações sobre os conceitos de 

construção das propostas para governar 

a cidade, logicamente amparadas pelas 

informações disponíveis e sem a 

precisão de tempos e valores 

empregados. 

Guarulhos é a segunda maior cidade do 

Estado de São Paulo com uma 

população de 1.351.275 habitantes, 

(SEADE) sendo o quarto maior Produto 

Interno Bruto (PIB) do Estado com uma 

arrecadação de cerca de R$ 55.743.650, 

00 bilhões (SEADE, 2017) e figura como 

a 12ª mais rica do Brasil. Todavia com 

PIB per capta de 2017 de R$ 42.449,42, 

inferior o do Estado de R$ 48.537,53. 

No nosso entendimento urge medidas 

que fortaleçam a economia e mantenha 

as empresas na cidade, diminuindo a 

hostilidade e tornando um ambiente 

mais favorável aos negócios. O 

ambiente favorável permitirá a atração 

de empresas e aumento de renda e 

empregos. Nos últimos anos, as 

empresas estão saindo de Guarulhos, 

transferindo-se para o eixo da Castelo 

Branco, dada as facilidades do ambiente 

e confiabilidade de negócios. 

A cidade tem um grande 

potencial logístico e de 

recursos humanos, graças 

sobretudo, a sua localização 

favorável e pode liderar um 

movimento de revitalização da 

atividade produtiva no país 

para geração de emprego e 

renda. 

     Candidata:  Sandra Santos 
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A cidade tem um grande potencial 

logístico não explorado na plenitude, 

graças sobretudo, a sua localização 

favorável e pode liderar um movimento 

de reconstrução da atividade produtiva 

no país. Seu território tem ligação com 

as principais rodovias do país e aqui 

temos o maior Aeroporto Internacional 

da América Latina (André Franco 

Montoro), principal HUB da américa 

latina e mesmo com essa capacidade e 

com esses números a cidade ainda não 

se desenvolveu na área tecnológica. 

A criação do Parque Tecnológico será a 

âncora do desenvolvimento inovador na 

cidade com atrações e fortalecimento da 

nova economia. O projeto é estruturante 

para a cidade e no qual, queremos 

implantar em nosso governo e 

possibilitar o desenvolvimento de 

empresas no conceito 4.0.   

Aliás o fortalecimento da indústria é 

necessário dado que sofre contínuos 

processos de diminuição de 

competitividade acompanhando o 

movimento do país. Mas, fato 

preocupante é que várias das empresas 

que saíram da cidade construíram 

plantas em outros municípios dentro do 

próprio Estado de São Paulo. 

A cidade apesar do diferencial do 

posicionamento caminha timidamente 

em áreas como logística e serviços, as 

quais são geradoras de trabalho e 

renda.  

Em outra vertente relacionada a 

demanda de serviços públicos, a cidade 

dada a grande população e fazer 

fronteira com regiões pobres e 

adensadas da grande São Paulo, 

absorve demanda sobre os serviços 

públicos e infraestrutura.  

Sistematicamente, a cidade passa por 

crises, decorrente do cenário dos últimos 

anos, os quais foram marcados por 

deficiências em diversos setores, 

sobretudo, a saúde, discutindo-se a 

opção de terceirização das atividades 

para organizações sociais. 

Escândalos e evasões de profissionais 

qualificados dificultam a operação da 

saúde no município e impactam na 

percepção de qualidade pelos usuários. 

Evidentemente, faltou ao governo 

municipal uma gestão mais efetiva que 

dessa conta dos inúmeros problemas 
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relacionados a medicamentos, falta de 

médicos especialistas, atendimento, 

equipamentos e insumos nas unidades 

básicas de saúde (UBS). 

No contexto de análise do governo 

atual, percebeu-se erros de estrutura 

organizacional com a fusão das 

Secretarias de educação, esporte e 

cultura transformando em uma única 

unidade, todavia, com a falta de apoio 

do executivo, ocorreu grande 

desestruturação e falta de 

governabilidade. 

A educação, Secretaria com o maior 

recebimento de recursos diretos, tem 

uma atuação bastante tímida quando 

confrontado com os volumes de recursos 

disponíveis. Apresentou resultado 

discreto na última avaliação do IDEB, 

sendo uma das mais mal avaliadas no 

exame, apesar de atingir a meta 

planejada, ficou aquém de outras 

cidades do Alto do Tietê. 

Dentre os fatores seguramente estão as 

mudanças constantes de Secretários que 

refletiram em problemas de material 

didático, uniforme, merenda e a falta de 

vagas em creches que trouxeram 

milhares de reclamações dos pais. As 

dificuldades da educação fez com que 

professores e diretores tivessem 

dificuldades em realizar um trabalho de 

excelência destinado às crianças e 

adolescentes.  

Em outras áreas de governo, 

responsáveis pela manutenção e 

zeladoria, a realidade aponta para a 

falta de investimento nos próprios 

públicos, em equipamentos, zeladoria, 

coleta de lixo, esporte, cultura, 

transporte, fiscalização ambiental, 

habitação e mobilidade urbana.  

Na assistência social e na área de 

políticas públicas principalmente em 

relação à defesa da mulher, movimento 

negro, diversidade, juventude, e em 

casos específicos como na defesa dos 

direitos animais, o governo vem se 

omitindo não realizando ações que 

possam atender os mais vulneráveis que 

necessitam de proteção.  

Os nossos estudos e análise apontam 

para o enfrentamento de um cenário 

dos efeitos da pandemia pelo Covid-19, 

nos aspectos sanitários, econômicos, de 

saúde e social, passaremos por 

retrações econômicas que vão impactar 

as finanças do município.  
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A atuação do próximo governo 

enfrentará os impactos diretos na 

geração de trabalho e renda, em 

investimentos na saúde, educação, na 

arrecadação de impostos e 

investimentos internos e externos e isso 

vai abalar a esperança dos 

guarulhenses. 

É vocação do PDT, um partido 

trabalhista com 40 anos de existência, 

lastreado em bandeiras históricas como 

a soberania do Brasil, do Sistema Único 

de Saúde (SUS), da educação em tempo 

integral, e dos direitos sociais e 

trabalhistas tem consciência da 

responsabilidade que será governar a 

cidade de Guarulhos.   

A administração Pedetista leva uma 

governança popular, com uma gestão 

coesa e ajustada para os novos tempos, 

tratando com responsabilidade os 

recursos financeiros gerados pelos 

impostos e nos investimentos pontuais 

para o desenvolvimento da cidade com 

participação social. 

A missão primordial é a defesa dos 

direitos do povo incentivando o seu 

engajamento político e social. 

Denunciamos as políticas nocivas que 

escravizam, que suprimem direitos e que 

afrontam a liberdade e a democracia.  

O Partido Democrático Trabalhista 

pensando nos desafios que tem pela 

frente apresenta Sandra Santos 

Advogada e ex-professora como 

candidata a prefeita de Guarulhos.  

Sandra Santos é um quadro político do 

PDT, é do movimento negro, ex-diretora 

na Secretaria do Trabalho e da 

secretaria de Assistência Social e tem 

um vasto currículo na elaboração de 

projetos educacionais e trabalhistas. 

A sua militância em prol dos direitos da 

população sempre foi exemplar e vai 

permitir um olhar mais humanista na 

concepção de políticas públicas em 

defesa da mulher que hoje está na pauta 

nacional.  

Compondo a chapa como vice-prefeito 

apresentamos o Advogado e empresário 

Luiz Henrique Pummer, militante e 

Secretário Geral da direção do partido. 

Importante que dada a característica 

democrática do partido estabelece-se 

um vínculo estruturante com as 

discussões e definições oriundas dos 

debates e posicionamento de lideranças. 
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Esse aspecto preceitua o 

desenvolvimento de um documento 

com características sistêmica e 

orgânica, propondo a conexão para a 

estruturação de uma governança 

uniforme e não ilhas de decisões, como 

acontece nos últimos governos. 

Frisa-se que os candidatos à prefeito e a 

vice, se comprometem no programa de 

governo "12 passos para mudar 

Guarulhos" em fazer um esforço com 

trabalho, seriedade, respeito ao povo e 

se empenhando na reconstrução da 

nossa cidade. 

Temos um compromisso com Guarulhos 

e será preciso resgatar a sua autoestima 

e isso só será possível com o empenho 

dos trabalhadores e trabalhadoras que 

são os alicerces fundamentais dessa 

reconstrução.  

 

Diretório Municipal –  

Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução das leis eleitorais no Brasil, resultou assertivamente na obrigatoriedade 

estabelecida pela Lei 9.504/97 de 2009 das candidaturas apresentarem as suas ideias e 

propostas devidamente organizadas em documentos técnicos de característica 

administrativa para administrar o local que se propõem a governar. 

Essa obrigatoriedade é essencial para que a sociedade conheça de forma explicita as 

intenções dos candidatos e grupos representados. 

Serve também elemento de diálogo com a sociedade, dado que de forma transparente 

fica disponível para consulta pela autoridade eleitoral. A seriedade na elaboração do 

documento permite aos eleitores observarem o potencial de execução das propostas, 

dado que a disciplina de gestão, tem como fase seminal o planejamento, o qual é 

objetivado em planos. Em linhas gerais, os candidatos que não apresentarem planos 

devidamente estruturados, não estão aptos a gerir qualquer localidade. 

Outro aspecto em destaque é que os planos permitem observar as prioridades das 

candidaturas, sabedores das limitações orçamentárias, é fundamental que as 

prioridades sejam explícitas nos documentos. 

Especificamente, o Partido Democrático Trabalhista – PDT criado em defesa da 

democracia e dos direitos sociais, possui bandeiras históricas como a defesa do Sistema 

Único de Saúde (SUS), da melhoria da educação. Ampliando o período para a educação 

em tempo integral, e dos direitos sociais e trabalhistas. 

A evolução do cenário e as transformações tecnológicas no ambiente de trabalho com 

a indústria e sociedade 4.0 levaram a atualização e ampliação de algumas ideias como 

a necessidade de criação de uma ambiente favorável de empreendedorismo e 
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desenvolvimento econômico, tendo como âncora o Parque Tecnológico na região 

industrial de Cumbica, o qual irradiará os efeitos por toda a cidade de Guarulhos e Alto 

do Tietê.  

O Município nas últimas gestões perdeu espaço na região do Alto Tietê perdendo o 

protagonismo das ações para outras cidades, é fundamental um novo processo de 

integração e liderança da cidade, a qual pelo seu potencial precisa liderar as discussões 

que envolvem educação, transporte e mobilidade, sanitárias e saneamento básico. 

A educação fundamental para o desenvolvimento foi relegada nos últimos anos as 

questões meramente operacionais, sem planejamentos estruturados de evolução que 

permitam atingir patamares que permitam a diferenciação e liderança em relação ao 

estado. A Avaliação IDEB com indicador de 6.3 não condiz com o potencial da cidade que 

poderia ser a referência no Estado com melhor aproveitamento das estruturas físicas dos 

equipamentos CEUS, redes de escola e sobretudo, a qualidade do corpo docente. 

Desta forma, a estrutura do Plano de Governo foi organizada com base em cinco 

conceitos estruturantes: 

o GESTÃO CALÇADA NA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA 

o SAÚDE – GESTÃO SAUDÁVEL 

o CIDADE SUSTENTÁVEL 

o CIDADE EDUCADORA E INOVADORA. 

 

Estes quatro (4) eixos estruturantes permitirão serem desdobrados nos desenhos de 

gestão operacional e indicação de quadros alinhados com a lei orgânica do Município. 

Fundamental que os eixos estratégicos permitirão dar sustentabilidades aos pontos 

prioritários do plano de governo, expostos a seguir, constando de 12 elementos. 

1. GESTÃO CALCADA NA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA  

2. FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
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3. INVESTIR MACIÇAMENTE EM EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL  

4. SAÚDE 

5. CIDADE SUSTENTÁVEL 

6. TRABALHISMO E RENDA 

7. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA 

8. ESPORTE, CULTURA E LAZER 

9. SEGURANÇA PÚBLICA 

10. MEIO-AMBIENTE 

11. MORADIA 

12. TRANSPORTE E TRÂNSITO. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A opção pela apresentação de maneira orgânica e sistêmica dos elementos permitem 

observar de forma mais objetiva os relacionamentos e facilitam o controle de resultados 

por meio do Indicadores chave de desempenho, o qual serão elementos inovadores 

integrados na gestão do nosso programa. 

Por exemplo, a educação deverá apresentar como indicador de IDEB a sistemática anual 

de 0,2 por avaliação nas avaliações dos ciclos fundamentais. 

Os eixos estruturantes estão organizados e planificados desta forma: 

A - GESTÃO CALÇADA NA ÉTICA E NA TRANSPARÊNCIA  

 

As decisões e estrutura de gestão deverão ser transparentes, respeitando a população e 

devidamente dialogadas, será um elemento transversal e balizado nos princípios 

“LIMPE” da administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência. 
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Figura 1: Princípios da administração Pública. 

Esses elementos serão disseminados e deverão compor qualquer ação da gestão, assim 

como serão estabelecidos instrumentos efetivos de controle como ouvidoria, e comitê de 

ética ligado aos conselhos existentes. 

 

B – SAÚDE: CIDADE SAUDÁVEL  

 

Um dos principais gargalos na gestão do último governo está relacionado a gestão da 

saúde, no que tange a falta de políticas estruturantes, abordagens modernas e 

transparência na contratação de terceiros. Propõe-se que o processo de contratação de 

empresas para gerenciamento dos hospitais seja devidamente validado pela sociedade 

e passem pelo crivo dos organismos de controle. Assistimos nos últimos anos, o 
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surgimento de entidades com o propósito de obter vantagens financeiras em detrimento 

da qualidade de gestão, o desenho para as licitações deverá permitir o controle apurado 

dos custos envolvidos e responsabilidade da entidade gestora.  

Os processos da saúde terão como base a promoção da saúde por meio de iniciativas 

que tragam o conceito para a realidade cotidiana e a prevenção com a utilização dos 

equipamentos públicos para ampliar a mensagem para a população. 

Outro aspecto será na construção de hospitais de especialidade para crianças, mulheres 

e idosos com parcerias que possibilitarão dar qualidade de atendimento para estes 

grupos quando necessitar de tratamento especializados e referenciados nas demais 

unidades.  

O Sistema SUS uma das bandeiras históricas do partido será fortalecido no que tange as 

ações municipais. As práticas de esporte, Lazer e cultura serão instrumentos integrados 

para a saúde mental e afetiva e física da população. 

 

C – CIDADE SUSTENTÁVEL  
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A revisão da funcionalidade dos espaços públicos em benefício da população será um 

dos principais aspectos da gestão, permitindo que as pessoas se sintam parte da gestão. 

Paralelamente, todas as ações que envolvam impacto ambiental e social deverão estão 

alinhadas com as 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Organização 

das Nações Unidas - ONU, para promover mudanças positivas no mundo do futuro. 

 

 

 

 

 

 

Os conceitos de transporte e trânsito deverão estar integrados e alinhados numa matriz 

de logística com ações que sejam funcionais e sustentáveis, com responsabilidade para 

mitigar os efeitos na vida da população, quer seja nos aspectos ambientais, sociais, 

sanitários e de saúde pública. 

 

Figura 3: Objetivos do Desenvolvimento sustentável. 

 

   Figura 2:  Mirante Morro do Nhangussu - Guarulhos 

https://guarulhosdepontaaponta.wordpress.com/2010/12/06/mirante-morro-do-nhangussu-o-cartao-postal-nao-oficial-da-cidade-de-guarulhos/
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D - CIDADE EDUCADORA E INOVADORA. 

 

 

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP’s) são parte de um legado do PDT, 

concebido no Governo do saudoso Governador Brizola, no Rio de Janeiro, e tinha como 

objetivo oferecer ensino público de qualidade, em período integral.  O PDT carrega esse 

legado na educação, e por isso tem uma grande responsabilidade em investir 

maciçamente o dinheiro público, promovendo melhorias na educação e apresentando 

propostas que possam ser debatidas com a sociedade guarulhense. 

 

 

 

 

Como medidas importantes para melhorar a qualidade estão a escolha de gestores 

técnicos e não políticos, integração com as demais políticas públicas de esporte, cultura 

e lazer e gestão pedagógica sistêmica, permitindo investimentos em tecnologias, não 

com uma finalidade isolada, mas, integrante de um projeto de inclusão. 
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A educação de qualidade de faz com profissionais competentes sendo essencial a 

valorização dos profissionais da educação e sobretudo, processos de capacitação 

continuada, permitindo a evolução contínua dos profissionais. 

A educação é a porta de entrada de um processo de inclusão, da criança pelo aumento 

de competências e das famílias com a integração com a sociedade local, sendo assistidos 

pelo estado nas necessidades básicas e reconhecidos em suas potencialidades e 

fragilidades de forma sistêmica. 

Os espaços integrados permitem o acesso as práticas de esporte, lazer e cultura com o 

convívio com atividades educacionais, culturais, recreativas e de integração de famílias. 

A Inovação será tratada de forma estrutural com o desenvolvimento de cultura favorável, 

com a aproximação dos conteúdos pedagógicos com elementos capacitadores da 

atuação e formação de mentes criativas e inovadoras, focadas no empreendedorismo e 

geração de rendas. 

A criação de ambientes inovadores induzirá a transformação na cidade com incentivos 

ao desenvolvimento de novas empresas e ambiente amigáveis aos empreendedores, ao 

mesmo tempo serão estimuladas práticas acadêmicas que resultem em benefícios para 

o meio empresarial. 
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DESCRIÇÃO DAS PRIORIDADES: 12 pontos 

Serão apresentados a seguir os fundamentos das 12 prioridades do plano de governo. 

1 - GESTÃO CALCADA NA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA  

Guarulhos viveu períodos difíceis nos últimos anos, fato que trouxe desequilíbrio para a 

máquina pública. O guarulhense observa a cidade sem planejamento e sem uma ação 

efetiva que possa reerguê-la. 

A responsabilidade é inverter essa lógica criando marcas positivas na administração 

pública. Essas marcas vão além da ética e da transparência, mas, também deve ser 

calcada no bom uso do dinheiro público, com investimento em projetos de recuperação 

da cidade e gestão sem nepotismo, clientelismo e todas as formas danosas à 

administração pública.   

Pela frente o desafio de construir um Centro Administrativo (C.A) para eliminar gastos 

com aluguéis, rever contratos de todas as secretarias firmadas na administração anterior 

dando transparência pública e promover auditorias. 

Desenvolver e aperfeiçoar um sistema que possa diminuir a burocracia organizacional.  

Repensar o modelo das administrações regionais que precisam ser mais eficazes, 

aprimorar e potencializar os serviços da Rede fácil e buscar soluções inteligentes para 

diminuir a emissão de papel no setor administrativo da prefeitura. 

Uma gestão eficiente precisa investir em pessoas, salários e em modernização 

administrativa que são necessários para o andamento da cidade. 

 

2 - FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

Um dos graves problemas que a cidade de Guarulhos enfrenta, há pelos menos uns 30 

anos, é a sua insuficiência na utilização de suas ferramentas, na recuperação dos seus 

espaços públicos, manutenção e reforma dos seus equipamentos e infraestrutura já 

existentes.   
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O governo, de maneira consciente, vai estudar formas de direcionar recursos públicos 

para a ampliação e aprimoramento das unidades de atendimento à população, e 

trabalhar o desenvolvimento econômico e tecnológico, como ferramentas de melhorias 

nas regiões central e periférica.   

As ações a médio e longo prazo, na modernização e na infraestrutura, vão gerar postos 

de trabalho, melhorar a qualidade de vida da população e possibilitar que a cidade esteja 

preparada para a vinda de novos empreendimentos. 

Para que desenvolver o conceito de uma cidade sustentável para se viver, devemos 

investir em áreas de lazer, esporte e cultura já existentes, e que carecem de ação do 

poder do público e diminuir a poluição visual e sonora, como também desenvolver 

estudos de reparação em calçadas, passeios públicos e zeladoria para dar mais 

mobilidade ao munícipe. Além disso, é preciso repensar os postos de descartes de coleta 

seletiva, coleta de resíduos, e limpeza urbana que neste governo foi ineficaz. 

Indispensável é ser efetivos na proteção ambiental, com uma ação calcada em 

planejamento, para que essas áreas não sejam destruídas e que possam virar espaços 

para visitação educativa. 

Resta, ainda o desafio de aprimoramento do plano diretor, desenvolvimento e 

implantação de leis das zonas especiais de interesse social, para alavancar a consolidação 

da urbanização consciente. 

Pensar a cidade e fazer estudos, cada vez mais, são requisitos necessários, antes de se 

tomar qualquer atitude que possa impactar as contas públicas, do jeito certo e com 

transparência. 

 

3 - INVESTIR MACIÇAMENTE EM EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL  

O Partido Democrático Trabalhista, no Brasil, foi um dos pioneiros em apresentar uma 

ampla proposta de melhorias na educação brasileira. Os Centros Integrados de Educação 

Pública (CEU’s) são parte de um projeto educacional, concebido no Governo Brizola, no 
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Rio de Janeiro, e tinha como objetivo oferecer ensino público de qualidade, em período 

integral. Darcy Ribeiro, que foi vice-governador e secretário estadual de educação, 

considerava-os, “uma revolução na educação pública do país”. Este modelo dos CEU’s foi 

copiado, anos depois, pela ex-prefeita Marta Suplicy, dando nome de Centro Educacional 

Unificado (CEU) e se propagou em Guarulhos. 

O PDT carrega esse legado na educação, e por isso tem uma grande responsabilidade em 

investir maciçamente o dinheiro público, promovendo melhorias na educação e 

apresentando propostas que possam ser debatidas com a sociedade guarulhense. 

De imediato somos contra a terceirização na educação e somos a favor de ampliar 

creches para poder atender demandas que chegam a 23 mil crianças fora do sistema. 

Vamos fazer gestões sobre a proposta de escola em período integral, com inclusão 

digital, principalmente dentro dos CEU’s (Centro Educacional Unificados), como 

também, precisamos fazer a inclusão de verdade das crianças com deficiência, 

certificando que a acessibilidade seja efetiva com profissionais qualificados para atender. 

Na bandeira do PDT, está firmado o compromisso com os profissionais da área da 

educação, que são fundamentais para que tenhamos qualidade no ensino, sendo 

indispensável o seu aprimoramento acadêmico, cursos de reciclagem, como também o 

reconhecimento da força do seu trabalho, melhorando salários e plano de carreira.   

Além da capacitação, precisamos criar debates constantes sobre modelos de ensino 

teórico e prático, propor ações dentro do orçamento da Secretaria de Educação, no 

transporte, merenda, materiais didáticos escolares, uniformes, além de outros pontos 

que possam surgir, devido ao problema da Pandemia (Covid 19), que com certeza, vai 

requerer por parte de todos, uma busca por soluções constantes com sabedoria. 

 

4 - SAÚDE 

É responsabilidade do governo discutir, propor e aplicar as políticas que atendam, com 

qualidade, a população pelo modelo público de saúde. O Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) foi um dos construtores do Sistema Único de Saúde (SUS), e 
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defendemos que a saúde seja uma política de Estado e projeto de Nação. Por conta da 

pandemia (covid-19) ficou evidente a importância do SUS e do seu aperfeiçoamento para 

melhor atender a população. 

Sendo assim, o Partido Democrático Trabalhista propõe que a gestão faça uma ampla 

discussão sobre Saúde, visando elencar ações macros e micros para desenvolver um 

modelo mais humano e de qualidade. 

Nas ações micros, ampliar os atendimentos nas unidades de saúde, tratar questões 

como treinamento de servidores para buscar ainda mais qualidade no atendimento 

primário, sanar a falta de medicamentos, valorizar a medicina preventiva e ampliar os 

agentes comunitários de saúde. 

Nas ações macros, apresentar um plano de articulações com o governo Estadual e 

Federal, para trazer investimentos, equipamentos, e buscar parcerias com entidades 

educacionais públicas e privadas, na área da medicina, além de ampliar as especialidades 

médicas como neurologistas, cardiologistas, ginecologistas, ortopedistas e pediatras, e 

médicos socorristas com prioridade nos atendimentos de crianças e idosos. 

PROPOSTAS 

o Criar estudos e fóruns de debates na saúde para solucionar problemas e melhorar a 
ação dos nossos profissionais na gestão em cada unidade.   

o Implantar um novo sistema de armazenamento, de organização e de distribuição dos 
medicamentos. 

o Ampliar os atendimentos nas unidades de saúde e contratar mais profissionais nas 
diversas áreas tanto de prevenção como de especialidades. 

o Ampliar o Programa Saúde da Família e desenvolver ações para que a unidade atenda 
demandas espontâneas e complexas, definida em documento norteador. 

o Ampliar o atendimento do SAMU e melhorar o modelo de triagem para ser mais ágil. 

o Construir a UBS Portal das flores e uma UPA na Região da Tranquilidade 

o Colocar para funcionar o Hospital da Mulher e terminar as obras de ampliação do 
Hospital dos Pimentas. 
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5 - CIDADE SUSTENTÁVEL 

O Partido Democrático Trabalhista tem como ponto fundamental, na construção de sua 

política, a discussão com a sociedade, sobre a qualidade de vida e de como transformar 

Guarulhos em uma cidade sustentável. 

Essa construção não é tão simples, porque trata de um conjunto de ações para que a 

população tenha acesso a certos bens, como educação de qualidade e integral, 

saneamento básico, saúde, esporte, turismo, meio-ambiente, cultura, renda mínima, 

trabalho, moradia, e locais para o lazer. 

Apesar desses desafios, existe a certeza que este debate resultará num consenso, e as 

ações a médio e a longo prazo serão realizadas paulatinamente, para atingir o 

planejamento. 

Afinal, precisa-se apontar um caminho que possa ser construído por todos, elaborando 

políticas públicas saudáveis por região da cidade. 

Nas periferias, uma ação objetiva com a comunidade poderia trazer melhoras 

significativas locais, como paisagismo e plantação de mudas de árvores, preservação da 

fauna e da flora com leis sendo aplicadas, doa a quem doer, reformas em parques e 

praças, limpeza e canalização de córregos. 

Em relação à poluição do ar e visual, além do impacto sonoro, é possível discutir e 

estabelecer metas de diminuição dessas atividades. A construção diária da cidade 

saudável será contínua. É uma busca constante, na qual, o PDT proporá um núcleo entre 

secretarias para debater e apontar caminhos em conjunto com os setores produtivos e 

com a sociedade guarulhense. 

 

 6 - TRABALHISMO E RENDA 

A pandemia pegou a economia brasileira, já em crise, com crescimento de 1% ao ano, e 

evidenciou o cenário adverso nas respostas em áreas cruciais como geração de trabalho 
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e renda, nas relações comerciais e diplomáticas, na educação, saúde e na preservação 

de nossas riquezas naturais.  

Nos últimos anos, observa-se o aumento do desemprego, que hoje está na casa dos 13,2 

milhões de desempregados que tinham carteira assinada, além de 32 milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras que vivem na informalidade, sem saber o que vai 

acontecer daqui por diante com tudo isso que estamos passando. 

A crise deixou um rastro, onde foram fechadas indústrias, pequenas e médias empresas 

e comércios, além disso, a inadimplência aumentou consideravelmente ao ponto de 

chegar na casa de 63 milhões de brasileiros endividados e com o nome sujo no SPC e no 

Serasa. 

O Partido Democrático Trabalhista avalia que devemos nos preparar para novas 

mudanças, e para novos embates, principalmente, porque, alguns oportunistas dos 

setores empregatícios viram uma nova perspectiva de cortar ou diminuir gastos como 

transporte, vale refeição, alimentação, saúde e o pior de todos potencializar o 

desemprego. 

Os que não forem demitidos e dependendo do setor que atuam serão colocados a 

trabalhar em home office e com perspectivas de diminuição de salários e direitos. 

Teremos pela frente discussões cada vez mais acaloradas no Brasil, principalmente, para 

ter ação efetiva na economia e na justiça social. 

A responsabilidade para este momento, requer de nós um olhar mais humano, solidário 

e de lutas. Em Guarulhos, o nosso desafio é avançar na implantação de um Parque 

tecnológico, ambiente favorável para abrigar institutos, Startups, incubadoras, serviços 

de tecnologia, logística e da indústria, além de estrutura comercial de serviços, 

escritórios e pesquisas que vai gerar trabalho e novos investimentos.   

O projeto já evoluiu em tratativas com o Governo do Estado, mas o governo atual não 

conseguiu avançar durante esses anos na implantação do Parque Tecnológico, e por isso 

o nosso governo quer acelerar esse processo logo no início do mandato, criando uma 
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força tarefa governamental, buscando a construção do parque tecnológico e 

simbolizando um novo momento de apoio a inovação e empreendedorismo na cidade.. 

Teremos pela frente desafios de desburocratizar a máquina administrativa para trazer 

novas empresas e investimentos, e criar cursos que possam qualificar e capacitar jovens 

e adultos. A nossa visão é também propor políticas públicas visando à diminuição da 

pobreza, geração de renda e criação de oportunidades para que o guarulhense possa se 

recolocar no mercado de trabalho. 

Um governo pedetista dialoga de forma propositiva com governos, entidades 

empresariais, industriais e sindicais para encontrar caminhos que possam viabilizar mais 

postos de trabalho e a vinda de novos investimentos para a cidade. 

Um governo pedetista estimula a formação de programas empregatícios á jovens, 

adultos e para a terceira idade, aprofundando estudos para a sua proteção, onde o 

objetivo é dar dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Um governo 

pedetista defende o incentivo a atividade econômica, o fortalecimento das pequenas 

empresas e do comércio que geram trabalho com mais rapidez. 

Este é o Jeito de governar do PDT, pensando no bem-estar das famílias que aqui se 

estabeleceram, que criaram seus filhos e que ajudaram construir Guarulhos com o suor 

do seu trabalho. 

 

7 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

Um governo que tem compromisso com o social, precisa enxergar aquelas pessoas que 

são invisíveis aos olhos da sociedade e, por isso, deve investir mais recursos nesse 

propósito. Precisamos, também, criar uma sinergia, entre secretarias, que possam 

potencializar o trabalho na área social, principalmente, com a educação, cultura, 

esporte, saúde e trabalho.   

Em Guarulhos, cresceram, vertiginosamente, o número de moradores em situação de 

rua com problemas com drogas e alcoolismo, além disso, aumentou o número de 



 
 

 
               Partido Democrático Trabalhista – PDT     -    Plano de Governo      -      GUARULHOS 2020 

                  25 
 

crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência e que não são assistidas pelo 

poder público em toda sua dimensão. 

É preciso discutir leis e criar ações de proteção às minorias, fazendo um diagnóstico 

sobre problemas, como a falta de equipamentos e estruturas para atender as vítimas de 

violência, de dependência química e dos moradores em situação de rua. 

Além de atender essa demanda social, precisamos criar meios que capacitem, através 

de cursos educacionais e profissionalizantes, as famílias que estão em situação de 

vulnerabilidade, com o viés de introduzi-las na busca por uma recolocação no mercado 

de trabalho e buscar ampliação dos programas de inclusão social, como o bolsa-família 

e a renda cidadã. 

Em relação a subsecretaria da diversidade, em suas coordenadorias LGBTQI+, NEGROS, 

JUVENTUDE E ACESSIBILIDADE, desenvolver um trabalho integrado com todas as 

secretarias para promover ações, atendimentos e inserção nas mais diversas atividades 

do município, além disso, é preciso que a subsecretaria e suas coordenadorias sejam 

dirigidas por pessoas que são dos movimentos representativos daquelas condições. 

O PDT defende um olhar mais humano e com atendimento profissional desses casos, 

além de um conjunto de ações pontuais para desenvolver um programa mais eficaz de 

atendimento. 

 

8 - ESPORTE, CULTURA E LAZER 

Em tempos de aniquilação do esporte nacional, nós do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), queremos realizar um debate sobre o esporte e sua contribuição como 

ferramenta de transformação da sociedade. 

Ouvir aqueles que fazem esporte na cidade e aqueles que usufruem dos espaços para o 

lazer, é fator fundamental para apontar os problemas e as devidas soluções. 

Temos a convicção que após esse período que passamos em todo Brasil, os recursos 

serão mais escassos para investimentos em todas as áreas, e por isso, devemos ter 
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responsabilidade em aplicar o orçamento público destinado ao esporte, com 

transparência e sabedoria, e buscando parcerias públicas e privadas, através das quais 

possamos potencializar as ações da pasta. 

Temos extensas propostas, onde a principal é levar o esporte para as periferias. 

Queremos desenvolver o projeto interbairros no esporte, recuperar quadras e espaços 

de lazer, entregando para a comunidade. No esporte de competição, criar leis que 

possam trazer mais investimentos para as equipes de alto rendimento da cidade, e fazer 

gestões para a recuperação dos ginásios, para sediar eventos esportivos e culturais. 

O Partido Democrático Trabalhista quer apresentar propostas que saiam do campo das 

ideias, e que tenha ação prática. Para isso, queremos, em conjunto com os desportistas 

e sociedade civil, através de debates, encontros, fóruns e conferências, construir a 

Política Municipal de Esportes da cidade de Guarulhos para 10 anos. 

Sabemos que esse debate será intenso e extenso, e quando chegarmos a um 

denominador comum, ainda assim, teremos que implantar em doses a médio e a longo 

prazo, todo esse conjunto de ideias. Não será fácil essa tarefa, mas estamos dispostos a 

enfrentá-la e concretizá-la. 

PROPOSTAS 

o . Criar a Política Municipal de Esportes 

o . Leis que incentivem o empresário a investir no esporte 

o . Fundo do esporte 

o . Campeonatos interbairros 

o . Esporte Universitário 

o . Projetos em parceria público e privada 

o . Disseminar o esporte na periferia em parcerias com entidades 

o . Regulamentação dos espaços públicos e dos comércios existentes 

o . Desenvolver a modalidade de esportes femininos 
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9 - SEGURANÇA PÚBLICA 

Observamos através das mídias, seja pelos jornais, rádio, tv ou mesmo pela internet que 

o gráfico da violência em nosso país aumentou consideravelmente. 

Nessa esteira, São Paulo é um dos Estados mais violentos da Federação e com problemas 

sociais imensos. O mapa da violência atinge, principalmente, as mulheres, crianças e 

adolescentes que moram nas regiões periféricas. Com tudo isso, percebemos que a 

política empregada pelo Estado gerida pelo PSDB há mais de 20 anos, gerou mais 

violência do que trouxe sensação de segurança à população. 

E isso é um dado preocupante, porque, a própria sociedade começa a internalizar que 

toda essa violência já é parte integrante e normal dentro da sua vida, sem fazer 

questionamentos de como isso o afetará mais à frente. 

Um governo que não investe em educação, saúde, habitação e geração de trabalho, está 

fadado cada vez mais a proliferar as desigualdades e isso pode ser um barril de pólvora. 

Em Guarulhos, passamos pelos mesmos problemas com a sensação da falta segurança e 

com a violência, cada vez mais evidentes nas regiões periféricas. Dentro desse espectro, 

as administrações pedetistas, sempre serão pautadas, nesse sentido, pelos direitos 

humanos e por isso criaremos um protocolo de conduta para a Guarda Civil Municipal. 

Portanto, nenhuma forma de repressão violenta que atente contra os princípios da 

dignidade humana devem ser toleradas. 

A nossa gestão tem uma visão que todas as forças de segurança do município precisam 

criar meios para uma melhor interação com a população, gerando um ambiente mais 

seguro e acolhedor. 

Nessa esteira, cada vez mais se torna necessário um debate franco sobre segurança 

pública, apontando os problemas e soluções viáveis para proteger o cidadão em uma 

cidade, que é uma das maiores do Estado de São Paulo. 
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Promover esses debates ajuda a entender onde estão os problemas a serem enfrentados 

e como construir uma política de segurança pública adequada para os novos tempos, 

com a tecnologia e com a integração social para a diminuição da violência. 

 

10 - MEIO AMBIENTE 

Quando falamos em desenvolvimento econômico, reindustrialização, agricultura e 

infraestrutura, não podemos esquecer que esse processo deve ocorrer de forma 

sustentável, preservando o meio ambiente. 

Porém, o que vem acontecendo é um desnível muito grande, aonde áreas de 

preservação, principalmente, na floresta amazônica, vêm sendo devastadas, sem 

nenhum controle ou impeditivo do poder público. 

Isto acaba gerando inúmeros conflitos e debates que não mudam nenhum centímetro 

as políticas nocivas ambientais, implantadas pelo governo em relação ao meio ambiente. 

A preservação do Patrimônio Natural, para nós pedetistas, é consagrada dentro do 

programa 12 Passos, sendo, portanto, um compromisso dos nossos gestores e 

legisladores, nessa construção. Desta forma, políticas de desenvolvimento econômico e 

de infraestrutura devem estar em consonância com essa finalidade de preservação e do 

plantio das nossas áreas ambientais. 

Temos que criar uma rede mais efetiva de fiscalização e fazer parcerias público-privada 

para desenvolver projetos em áreas de proteção e recuperação de mananciais (APRM), 

discutindo com a Sabesp obras de saneamento, além de desenvolver atividades de 

educação ambiental. 

Além disso, com uma política de reciclagem e compostagem, vamos diminuir o volume 

de resíduos depositados no aterro sanitário, resultando na diminuição de despesas da 

prefeitura, tornando o município mais sustentável, econômica e ambientalmente. 
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O Partido Democrático Trabalhista quer estimular este debate e buscar soluções viáveis 

onde a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, estejam alinhados 

adequadamente para o bem da nossa cidade. 

 

11 - MORADIA 

Guarulhos pela quantidade de áreas públicas e arrecadação, e sendo um dos mais ricos 

municípios do país, deveria ter um programa habitacional inclusivo, de moradia digna 

para seus habitantes. 

Hoje, a cidade possui dois programas de habitação, sendo um destinado para famílias 

com renda mínima, e o outro de Gestão do Fundo Municipal de Habitação, para áreas 

de risco e de preservação ambiental. Apesar desses programas, e de verbas de 

financiamentos vinculadas aos programas federais, na casa de 20 milhões, a cidade 

caminha a passos de tartaruga na área de construção de moradias. 

A atual gestão, em números, finalizou, em quatro anos, apenas 3.348 moradias, não 

atingindo a meta de promover a regularização fundiária para mais de 20 mil famílias. 

Moradia é coisa séria, e todo governo precisa entender que estamos lidando com 

milhares de famílias, que necessitam de um olhar mais humano, além de uma maior 

rapidez do governo em atender essa demanda. 

O Partido Democrático Trabalhista tem o compromisso, em sua gestão, de promover 

programas mais eficazes de moradia, para os trabalhadores e trabalhadoras com renda 

mínima e média, sobretudo, se comprometendo a trabalhar intensamente para 

solucionar os problemas em áreas de risco e de preservação ambiental, assim como a 

regularização fundiária. 

Temos que implantar, em nossa gestão, o imposto progressivo sobre especulação 

imobiliária e criar um modelo de anistia para os que mais necessitam, e não para os ricos 

que tem inúmeras propriedades e que não estão pagando seus tributos adequadamente 

para o tesouro municipal. 
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12 – TRANSPORTE  

O PDT tem nítido entendimento que não se faz políticas públicas no transporte, 

prometendo ações que na prática dependem de tempo, dinheiro, parcerias públicas e 

privadas, licitações e uma gestão atenta aos problemas da cidade como um todo. 

É cada vez mais evidente, que planos mirabolantes, sem essas respostas, terminam em 

promessas vazias, e que não contribuem para o desenvolvimento da cidade.  É preciso 

fazer estudos especializados, para saber onde estão os problemas e quais ações podem 

ser tomadas a médio e longo prazo. 

Guarulhos precisa definitivamente de um projeto de cidade, melhorando o sistema de 

transporte, garantindo direitos do contribuinte, além de criar programas, para atender 

demandas em ruas e avenidas e construir viadutos em locais onde o trânsito é intenso e 

caótico. 

A gestão precisa voltar a negociar e pressionar o governo estadual, para a construção de 

novos terminais de ônibus e metrô que possam atender a população de Guarulhos que 

se desloca para trabalhar em São Paulo. 

O cidadão merece todo respeito da administração, para exercer o seu direito 

constitucional de movimentação. Precisamos construir ciclovias e ciclo faixas, melhorar 

a sinalização, dar acessibilidade e fazer planejamento de tráfego. O passe livre estudantil 

que hoje se transformou em um "passa-moleque" neste governo, não contemplando e 

não inserindo toda a juventude, precisa ser revisto para ser melhorado e ampliado. O 

Partido Democrático Trabalhista entende que Transporte público, e de qualidade, são 

peças fundamentais para a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da 

nossa cidade e por isso requer da nossa parte empenho em promover essas mudanças. 


