Plano de Governo
Endireita Guarulhos
Guarulhos 5.0 - Gestão eficiente, cidade inteligente.
Introdução
INSERIR IMAGEM QUE RELACIONE GUARULHOS À
UMA CIDADE INTELGENTE

Plano de Governo
Principais Pilares De Uma Cidade Inteligente:

Educação

Cidadania e
Assistência Social

Segurança Pública

Saúde e
Saneamento Básico

Gestão Pública e
Zeladoria

Habitação e
Desenvolvimento Urbano

Transporte e
Mobilidade Urbana

Emprego e
Desenvolvimento Econômico

Esporte, Cultura, Lazer e
Turismo

➢ EDUCAÇÃO
• Implementar Escolas Cívico-Militares
As escolas cívico-militares são instituições que buscam a excelência do ensino através de uma gestão híbrida entre
profissionais da educação e militares, sendo os educadores responsáveis pela gestão didático-pedagógica e os
militares encarregados da gestão administrativa e da formação disciplinar. Em Guarulhos, este modelo escolar será
administrado simultaneamente pela Secretaria da Educação e pela Secretaria de Segurança Pública.

•
•
•
•
•
•

Incluir Libras como disciplina obrigatória nas escolas municipais de Ensino Fundamental;
Aumento da carga horária das escolas municipais até as 20h;
Investir no desenvolvimento dos professores e em novas metodologias de ensino;
Conceder bonificações de acordo com o desempenho escolar da instituição;
Inserir a psicopedagogia nas escolas, a fim de aprimorar a aprendizagem dos alunos;
Criação do Centro Municipal de Preparação para Vestibulares por meio de parcerias com instituições
de ensino públicas e privadas para proporcionar acesso à Educação Superior gratuitamente.

➢ SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
• Definir um Plano Municipal de Saúde integrado as demais secretarias para estabelecer de forma clara
e objetiva a estrutura necessária, bem como parâmetros e índices de atendimento, qualidade, tempo,
disponibilidade e efetivo com avaliação de satisfação do munícipe, que serão utilizadas para bonificar
as unidades com melhor desempenho;
• Redistribuir os recursos médicos de especialidades, com a criação dos CEMEGs 24h, possibilitando
ampliação do atendimento com maior qualidade;
• Fechar parceria público-privada para criação de Centro de Oncologia no município;
• Descentralizar o SAMU, de forma com que os recursos distribuídos na cidade reduzam o tempo de
atendimento ao cidadão por meio do controle centralizado que monitore em tempo real a localização e
a movimentação das ambulâncias;
• Ampliar e modernizar os Hospitais Municipais, ampliando o número de leitos de XXX para XXX;
• Criar em conjunto com a Secretaria de Educação e Assistência Social creche para idosos em horário
comercial;
• Elaborar Projeto de Lei para obrigar a contratação de funcionários com conhecimento de Libras em
todos os locais da Prefeitura de Guarulhos com atendimento ao público;
• Gestão da Saúde 5.0. -

➢ SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

• Revisar todas as ações e projetos de saneamento básico da cidade, propondo um Plano de
Saneamento para Guarulhos em concordância e vinculado com os Planos de Habitação, Plano de
Desenvolvimento Urbano, Plano de Desenvolvimento Econômico, Plano Diretor, Plano de Transporte,
Transito e Mobilidade Urbana entre outros que componham o Plano Municipal. Todos em parceria
com a sociedade e entidades;
• Analisar e reavaliar todos os contratos e prestadores de serviço de saneamento básico de Guarulhos
conforme o novo Marco Legal do Saneamento Básico;
• Definir e implementar políticas públicas para a centralização da gestão, fiscalização e monitoramento
do saneamento básico em Guarulhos em conformidade com as necessidades do município e ao novo
Marco Legal do Saneamento Básico.

➢ TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
• Duplicar as principais vias e cruzamentos de Guarulhos a fim de desafogar o tráfego intenso;
Av. Jamil João Zarif, Av. Natália Zarif, Av. Juscelino Kubitschek, Av. Tancredo Neves, entre outras.

•
•
•
•

Ampliar o anel viário conectando a cidade;
Ampliar os corredores exclusivo de ônibus;
Ampliar o número de ciclovias criando um complexo interconectado de mobilidade por bicicletas;
Criar um Plano de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de transformação em Guarulhos, com
metas de curto, médio e longo prazo visando a ampliação da mobilidade do guarulhense, focado no
transporte público de qualidade e recuperação dos espaços para os pedestres;
• Buscar parceria com o Governo Federal e Estadual para ampliar e melhorar as entradas e saídas de
Guarulhos;
CECAP, Centro, Av. Guarulhos x Penha X Airton Senna; Trevo do Bonsucesso, Vila Galvão.

• Propor parceria com o Governo do Estado para duplicação da Estrada Guarulhos x Nazaré;
• Criar em parceria com o Governo do Estado acesso ao rodoanel na Região do Lavras / Soberana;
• Criar projeto integrado de transporte público, interligando os modais existentes com o VLT.

➢ TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

• Reformular o itinerário de linhas, criando ônibus expressos no sentido Bairro-Centro e Centro-Bairro
nos horários de pico para um transporte ágil e mais confortável;
• Criar um órgão de controle de tráfego para a fiscalização e regulamentação do Trânsito;
• Utilizar o Fundo Municipal de Trânsito efetivamente para melhorar a mobilidade urbana com foco
no pedestre;
• Trabalhar para criar um método autossustentável para o sistema de transporte público, de forma que
os valores de passagens paguem a operação sem a necessidade de subsídios, e que os subsídios
sirvam como fator de redução do valor das passagens;
• Municipalizar o controle e gestão do sistema de transporte público municipal;
• Criar um sistema de transporte público plurimodal com a implantação de BRT, VLT e acessibilidade
para transportes individual ativo ou elétrico (bicicleta, patinetes e outros).

➢ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

• Revisar todas as ações e projetos de habitação da cidade, propondo um Plano Municipal de
Habitação para Guarulhos em concordância e vinculado com os Planos de Saneamento Básico e
Meio Ambiente, Plano de Desenvolvimento Urbano, Plano de Desenvolvimento Econômico, Plano
Diretor, Plano de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana entre outros que componham o Plano
Municipal. Todos em parceria com a sociedade e entidades;
• Criar, fomentar implementar políticas públicas visando a redução do déficit habitacional, o
planejamento da provisão de habitação, a qualificação e integração dos assentamentos precários e
para a melhoria da condição habitacional, bem como, garantir o direito a moradia, especialmente a
população mais vulnerável.

➢ ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO
• Implementar parcerias público-privada com centros esportivos para incentivar a prática do esporte, seja olímpico
ou amador, bem como, revitalizar e conceder ginásios de Guarulhos;
• Criar um núcleo para profissionais do esporte em parques da cidade a fim de orientar esportes olímpicos aos
idosos e demais pessoas;
• Criar calendário permanente de olímpiadas escolares privilegiando o desenvolvimento de atletas para esportes
olímpicos em parcerias com clubes e empresas de Guarulhos, retomando o status de cidade-berço de grandes
atletas;
• Fomentar e implementar parceria com escolinhas sem fins lucrativos de esportes coletivos nos bairros de
Guarulhos;
Futebol, futsal, handebol, voleibol, basquete e outros.

• Criar calendário permanente de campeonatos de futebol de várzea, prestando todo o apoio logístico e
fomentando parcerias com empresas privadas de forma a incentivá-las a patrocinar os campeonatos;
• Criar incentivo para parcerias com os clubes de esporte profissional da cidade;
• Recuperar por meio de parcerias os espaços e equipamentos públicos de esporte, cultura e lazer por meio de
adoção, concessão e “Naming Rights”;
• Criar prêmios anuais de incentivo aos personagens da cidade que prestam relevantes serviços ao esporte,
cultura e lazer, suas práticas, incentivos e desenvolvimento;

➢ ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO
• Ampliar o acesso dos bens culturais – música, teatro, cinema, literatura, dança, artes plásticas, circo e etc.;
• Parceria com o Governo do Estado para retorno e ampliação dos Circo Escolas em Guarulhos;
• Distribuir, por dentro do Circuito Cultural, obras de autores da cultura brasileira na literatura, música, cinema e
demais artes;
• Incentivar por meio de parcerias público-privada o desenvolvimento e divulgação de atores, escritores, músicos,
poetas, artistas circenses, fotógrafos, pintores e demais artes em Guarulhos, promovendo circuito e calendário
anual permanente para exposições, mostras, saraus e etc., por meio da reocupação dos espaços culturais da
cidade.
• Criar espaço permanente para realização de feira de artesanato e artes em áreas apropriadas e com dignidade
para os artesãos, expositores e frequentadores;
• Criar sistemática de incentivo ao esporte, cultura e lazer para que empresas sejam patrocinadoras e
fomentadoras destas áreas em Guarulhos;
• Fomentar políticas públicas para apoiar a retomada do Carnaval de Guarulhos, por meio de blocos, escolas de
samba, festas temáticas;
• Criar o Teatro Municipal de Guarulhos, integrado aos espaços culturais existentes nos demais espaços públicos
em parceria com a iniciativa privada.

➢ ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

• Criar em parceria com a sociedade e entidades o Plano Municipal de Turismo, integrando o turismo como ator
importante no desenvolvimento econômico e social de Guarulhos;
• Fomentar os pontos turísticos de Guarulhos, integrado ao esporte de aventura e turismo gastronômico, gerando
incentivos para ampliação, modernização e popularização destes pontos;
• Criar o Mercado Municipal.

➢ GESTÃO PÚBLICA E ZELADORIA
Reestruturação Administrativa
• Redistribuir as Secretarias e demais estruturas administrativas da Prefeitura de Guarulhos;
• Reorganizar as regionais transferindo seus ativos para um departamento específico que possa trabalhar de
forma mais eficaz;
• Recriar o item Planejamento Urbano de forma inteligente e eficaz, colocando Guarulhos no mapa mundial de
Cidades Inteligentes;
• Centralizar as ações de Zeladoria na Proguaru dando suporte no que for necessário.
Recursos Humanos - Servidores
• Trazer para a prefeitura as melhores técnicas e programas de gestão de pessoas, afinal o maior ativo da
prefeitura além da cidade e seus cidadãos é o servidor público.
Compliance
• Centralizar a Gestão e Controle das Compras e Licitações;
• Criar o Conselho Municipal de Compliance, com a participação da sociedade civil organizada, ACE, OAB,
ASSEAG, MP, Câmara, TCE e outras entidades representativas para participar dos processos licitatórios de
grande vulto e valor estratégico para Guarulhos;
• Transmitir em tempo real as sessões das licitações de grande vulto e valor estratégico para Guarulhos.

➢ GESTÃO PÚBLICA E ZELADORIA

Guarulhos sem aluguel
• Transferir, nos três primeiros anos de gestão, todas as secretarias para prédios próprios, de forma a não precisar
pagar aluguel, economizando e reinvestindo o valor em benefícios para Guarulhos;
• Gestão da frota municipal de equipamentos e veículos, com rastreamento em tempo real, implantação de planos
de manutenção e controle de forma a otimizar os recursos aplicados, bem como, disponibilização em portal de
transparência;
• Definir parâmetros claros e objetivos de performance e avaliação de desempenho dos servidores de forma a
substanciar um plano de carreira e aperfeiçoamento, de forma a transformar a prestação de serviço público em
um atendimento de alto nível e geração de valor ao contribuinte.

➢ CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Criar o Plano Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com a sociedade civil, entidades e
movimentos sociais, de forma a criar políticas públicas integradas para melhorar a qualidade de vida, acesso aos
direitos fundamentais e assistência aos munícipes em especial aos mais vulneráveis;
• Centralizar as ações de assistência social em banco de dados próprio de forma a possibilitar gestão e controle
de recursos e cadastro, evitando duplicidades e desvio de recursos e finalidade;
• Ampliar e modernizar as instalações de acolhimento;
• Integrar e ampliar os mecanismos de assistência social com a implantação de políticas públicas que possibilitem
a entrada, saída e monitoramento dos munícipes integrantes dos respectivos programas de forma sustentável e
em prazos condizentes com cada necessidade.

➢ SEGURANÇA PÚBLICA
• Criar do Plano Municipal de Segurança Pública, de forma integrada as demais áreas e forças de segurança,
com objetivos, metas e critérios de monitoramento de Guarulhos;
• Preparar e adequar a Estrutura de Segurança Pública Municipal de forma a ampliar o efetivo da Guarda
Municipal dentro de um parâmetro adequado ao tamanho e necessidades do município, por meio de convênios
e apoio do Governo Federal e Estadual;
• Buscar tecnologia e metodologia para aperfeiçoamento constante da Guarda Municipal, buscando elevar
Guarulhos ao nível das principais forças de segurança municipais do mundo pelo meio de intercâmbio, parcerias
estratégicas e treinamento contínuo;
• Ampliar parcerias com demais esferas governamentais e iniciativa privada para melhoria dos equipamentos,
instalações e inteligência da Guarda Civil Municipal;
• Criar um verdadeiro centro de treinamento e aperfeiçoamento contínuo para a Guarda Municipal, com estande
de tiro, paiol de munições, salas de aula, dormitórios, refeitório, centro de pesquisa e inteligência, bem como
demais estrutura necessária;
• Implantar bases municipais nas entradas e saídas da cidade, ampliando a rede de monitoramento e segurança
de Guarulhos;

➢ SEGURANÇA PÚBLICA

• Buscar parcerias e convênios com demais esferas governamentais e iniciativa privada para recuperar e
melhorar as instalações das demais forças de segurança no município, como por exemplo, delegacias,
batalhões da PM, Corpo de Bombeiros e etc.;
• Buscar parceria com o Exército e Aeronáutica de forma a utilizar suas estruturas existentes no município para
treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal.
• Instituir metodologia de premiação e honraria ao mérito para os Guardas Municipais que se destacarem no
cumprimento do dever;
• Implementar Guarda Civil e Bombeiro Mirim em parceria com as escolas municipais, com atividades em horários
diferenciados e aos finais de semana nos CEUs e escolas que comportem tais ações como atividades
extracurriculares;
• Buscar parceria com o Exercito e Aeronáutica de forma a utilizar suas estruturas existentes no município para
treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal.

➢ EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Criar/Revisar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de forma integrada as demais áreas e
Planos Municipais a fim de preparar Guarulhos para entrar no seleto grupo de cidades mais desenvolvidas da
América Latina e do Mundo;
• Criar e implementar mecanismo de incentivo ao retorno das grandes empresas para Guarulhos, bem como,
permanência e ampliação daquelas que estão na cidade;
• Criar estudos técnicos que possibilitem a integração de distritos industriais, fabris, de serviços, logística e outros
ao desenvolvimento sustentável e inteligente da cidade, reduzindo o tempo de acesso aos trabalhadores,
melhorando e ampliando os índices de qualidade de vida com áreas residências, transporte público adequado,
mobilidade e acessibilidade urbana;
• Atuar para que a infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico e social de Guarulhos seja
ampliado e modernizado por meio de convênios com outros níveis governamentais e a iniciativa privada.

• Precisamos verificar as interfaces das propostas colocadas neste documento com os Conselhos Municipais
existentes, Planos Municipais e Legislação aplicável, além de definir as propostas e bandeiras principais que a
candidata discutirá com mais frequência.

