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DESIGN GRÁFICO
PLANEJADO

Um plano de governo precisa ser completo e totalmente pertinente aos 
problemas de cada cidade. Mas, mais do que isso, acreditamos que um 
bom plano de governo também precisa ser facilmente interpretado, de 
fácil entendimento em todos os sentidos e, por isso, esta também é uma 
prioridade deste conteúdo.

Entendemos que, para muitos, a leitura de longos textos, institucionais 
ou não, geram bastante dificuldade. Como o déficit de atenção e a dis-
lexia, por exemplo, que atingem milhões de pessoas de diferentes idades 
em todo o mundo e dificultam muito a vida acadêmica e literária dos 
mesmos.

Este conteúdo é para todos e, por isso, nossa equipe preparou mais que 
um plano de governo sólido e preparado para levar nossa Guarulhos 
ainda mais longe, preparamos um conteúdo de design gráfico planejado, 
inclusivo e de fácil entendimento para todos. 

Todas as páginas contam com disposição de informações organizadas, 
com fontes tipográficas de compreensão mais simples, espaçamentos 
maiores entre as palavras e mais espaços em branco, trazendo refúgio 
aos leitores que precisam descansar um pouco durante a leitura. Além 
de layout não justificado, para melhorar a orientação de pessoas com 
dislexia durante a mudança entre uma linha e outra do texto.

Pensar em métodos funcionais para melhorar cada vez mais a vida de 
todos nós: esse é o nosso jeito de governar.
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Durante muitos anos Guarulhos esteve relegada praticamente ao 
abandono. Em janeiro de 2017, a cidade foi encontrada com uma 
dívida de R$ 7,4 bilhões, o que correspondia a praticamente o dobro 
do orçamento anual.

Para conseguir equalizar as contas, foi preciso uma série de 
medidas e reajustes como, por exemplo, reestruturação administrativa, 
redução de cargos comissionados, revisão de contratos antigos, 
aperfeiçoamento da ocupação de próprios municipais, concessão do 
Saae à Sabesp e diversas outras fiscalizações e estudos estratégicos. 

Com uma gestão séria e eficiente, Guarulhos limpou seu nome 
e conseguiu a aprovação das contas do município pelo Tribunal de 
Contas Estadual pela primeira vez após 12 anos de rejeições.

Este mandato é marcado por grandes conquistas, tais como o fim 
do rodízio de água; o avanço de 650% no tratamento de esgoto; 
a conclusão de mais de 100 obras e serviços paralisados desde o 
governo anterior; a entrega e a readequação de unidades de saúde; a 
alta no estoque de medicamentos; a ampliação dos alunos atendidos 
no período integral das escolas municipais; o avanço no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica; entre outras.

Investir na administração dos recursos de Guarulhos de forma 
consciente e responsável é fomentar a engrenagem de uma cidade que 
é muito pujante. Detém a 4ª maior economia do estado de São Paulo 
e a 12º posição no ranking nacional. Possui mais de 1,3 milhão de 
habitantes e é superior a diversas capitais do Brasil. O comércio de 

PLANO DE GOVERNO
GUARULHOS DO BEM



PLANO DE GOVERNO 2021-2024 - GUARULHOS  DO BEM 1. 5

Guarulhos é muito potente e são inúmeros os esforços em prol de seu 
potencial tecnológico. Metrópoles que abrigam aeroportos tendem a 
crescer. É isso que este governo sempre buscou e queremos continuar 
fazendo o que precisa ser feito.

Ninguém luta pela mudança para depois se acomodar, ninguém 
avança para depois parar. A gente muda para continuar crescendo, 
para seguir se desenvolvendo e para progredir cada vez mais. Nós não 
vamos desistir de Guarulhos.

Cientes de que Guarulhos evoluiu muito desde 2017, mas com a 
certeza de que há muito ainda a ser feito para colocar o município 
em melhores condições quanto à qualidade de vida, tornando-a 
mais inclusiva, segura, dinâmica e sustentável, com a retomada 
do desenvolvimento econômico e social, apresentamos o Plano de 
Governo para os próximos quatro anos.

Neste sentido, é fundamental exaltar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU, que devem 
servir como norte para uma administração séria, voltada ao bem-
estar da população. Desta forma, o Plano de Governo da coligação 
Guarulhos do Bem tem como premissa os seguintes pilares: 
Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento Estrutural, Guarulhos do 
Futuro e Modernização Administrativa, além de levar em consideração 
as ações imediatas necessárias para enfrentar os desafios impostos 
pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
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Ampliar o programa de casas de acolhimento para pessoas em 
situação de rua;

Criar novos programas de acolhimento permanente ou transitório para 
diferentes públicos, vítimas de violência e em situação de rua, com 
unidades em regiões mais afetadas;

Criar o CRESAN (Centro de Referência Especializado em Segurança 
Alimentar e Nutricional) para garantir a segurança alimentar e 
nutricional da população em situação de vulnerabilidade, expandindo 
o Projeto PRONUTRIS;

Fortalecer parcerias com a iniciativa privada, ampliando o fluxo 
de doações para o Banco de Alimentos, garantindo o acesso da 
população mais vulnerável à Política de Segurança Alimentar do 
município;

Implantar a Central de Atendimento Emergencial Social (CEAS) em 
parceria com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e outros 
órgãos pertinentes;

Criar novas unidades do CadMóvel, que acessa o Cadastro Único 
e programas sociais, tais como o Bolsa Família, em áreas mais 
afastadas e vulneráveis do município;

Ampliar a Rede do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) 
e do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social);

DESENVOLVIMENTO
HUMANO
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Expandir o Programa Cuidando, que oferece renda e capacitação 
ocupacional a pessoas em situação de vulnerabilidade social em troca 
da prestação de serviços à comunidade;

Fomentar e ampliar as parcerias com as Organizações da Sociedade 
Civil para a oferta de serviços socioassistenciais, em consonância com 
o Sistema Único da Assistência Social (SUAS);

Implementar nova unidade do Serviço de Residência Inclusiva, 
voltado à atenção e acolhimento para pessoas com deficiência 
que não disponham de retaguarda familiar e/ou de condições de 
autossustentabilidade;

Fortalecer o Serviço Especializado em Abordagem Social;

Fomentar a ampliação de vagas nas Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI);

Expandir a economia criativa como uma das estratégias de 
desenvolvimento cultural;

Modernizar as bibliotecas municipais e valorizar espaços museológicos; 

Criar e implementar um museu de cultura indígena atrelado a acervos 
de artistas que representam os povos multiétnicos; 

Desenvolver programas de incentivo ao trabalho com o objetivo de 
inserção social, a partir de novos cursos voltados ao mercado de 
trabalho local, além da otimização da oferta de bolsas em programas 
já existentes como Jovem Trabalhador e Bolsa Trabalho;

Criar programas para a reinserção de pessoas com mais de 60 anos no 
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mercado de trabalho, com requalificação profissional e parcerias com 
empresas;

Ampliar as ações de convivência e fortalecimento de vínculos voltadas 
a idosos, incluindo a implementação de atividades itinerantes nas 
diversas regiões do município;

Evoluir o programa de acessibilidade estrutural e de comunicação para 
Pessoas com Deficiência (PCD), fortalecendo as ações inclusivas;

Fortalecer o enfrentamento às desigualdades étnico-raciais, 
valorizando as culturas afro-brasileiras, indígenas, ciganas e 
imigrantes;

Ampliar serviços de atendimento e acolhimento a mulheres, jovens e 
outros públicos específicos, priorizando programas já existentes;

Ampliar a rede de entidades parceiras e escolas da municipalidade, 
aumentado a oferta de vagas nas creches para crianças na faixa etária 
de 0 a 3 anos;

Ampliar programas de incentivo, viabilizando a frequência e a 
utilização das bibliotecas públicas interativas, de arte, línguas e de 
música nos equipamentos municipais, como Adamastor, Centros de 
Educação Unificados (CEUs), Centro Municipal de Educação e Artes 
(CEMEAR) e Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMILs);

Ampliar o programa Escola 360, que tem como finalidade ser uma 
plataforma de gestão compartilhada dos equipamentos públicos da 
cidade, cedendo espaços em unidades escolares nos finais de semana, 
com participação da comunidade;

Ampliar os programas de inclusão de estudantes com deficiência nas 
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salas regulares, fornecendo assistência pedagógica, melhorando e 
ampliando os polos de atendimento educacional especializados;

Ampliar os programas de interação médico-educacional, como o 
Menina dos Olhos e Saúde na Escola;

Ampliar os programas literários com a promoção da Bienal do Livro, 
modernização dos espaços de leitura e estímulo à utilização das 
bibliotecas públicas municipais;

Ampliar a Educação Integral no contraturno para o aluno regular da 
rede de ensino, com propostas curriculares nas áreas de Educação 
Física, Artes, Línguas e Linguagens Culturais, fortalecendo o programa 
Educa Mais;

Atuar com programas que visem a erradicação do analfabetismo em 
todos os níveis;

Mapear, diagnosticar e solucionar as disfunções nas escolas com nota 
inferior ao rendimento médio municipal do IDEB;

Potencializar as ações do Projeto Cidade que Protege, identificando e 
superando a violência contra crianças e adolescentes;

Integrar as políticas de suprimentos e segurança alimentar, 
padronização e qualidade da alimentação escolar;

Aprimorar a formação continuada de gestores e educadores da rede 
municipal de educação;

Criação do Programa de Assistência ao Professor (PAP), que 
promoverá ações voltadas a oferecer aos profissionais da educação 
terapias auxiliares, como fonoaudiologia, fisioterapia, apoio 
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psicológico, entre outros;

Implantação da segunda fase do Passe Livre para o estudante, 
ampliando o oferecimento do benefício a outros segmentos de alunos 
da rede pública de ensino;

Garantir a evolução dos educadores de acordo com o plano de 
carreira;

Ampliar o período integral das crianças nas escolas de forma 
gradativa, com prioridade no atendimento de crianças em situação de 
vulnerabilidade social;

Implantar programas auxiliares voltados à famílias em situação de 
vulnerabilidade social, que possibilitem a aquisição de microcrédito, 
a capacitação profissional, o acesso à Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), o estabelecimento de cooperativas e outras ações educacionais 
que se façam necessárias;

Manter e ampliar a Educação de Jovens e Adultos com a criação 
do primeiro CIEJA (Centro Integrado de Educação de Jovens e 
Adultos) e, por meio de programas como o MOVA (Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos), ampliar e melhorar a qualificação 
do profissional fundamental;

Implantar projeto que possibilite o uso de espaços públicos (ruas, 
praças, calçadões) com apresentações culturais e de escolas para 
ampliar o acesso à cultura;

Implantar o Estúdio Municipal Gratuito para uso de todos os artistas e 
produtores musicais de Guarulhos;
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Ampliar as academias ao ar livre dos Programas 60+;

Aumentar os projetos esportivos para PCD;

Incentivar o esporte amador e as categorias de base, aumentando a 
interação e inserção social das crianças;

Modernização de campos, quadras e próprios esportivos, promovendo 
competições;

Ampliar o programa de urbanização e regularização de sub-habitações 
e loteamentos irregulares, garantindo a permanência das famílias na 
própria região onde estão inseridas, sempre que possível;

Revitalizar mais praças e áreas de lazer do município;

Priorizar o acesso da população com renda de até 05 (cinco) salários 
mínimos aos Programas Habitacionais de Interesse Social;

Expandir o programa de regularização fundiária;

Estabelecer uma nova modelagem para o sistema de transporte 
público municipal, atendendo as diretrizes para a melhoria do serviço 
prestado à população;

Incentivar e ampliar o atendimento do programa Guard junto à rede 
municipal, como importante ferramenta de combate ao uso de drogas 
no município;

Ajustar e reorganizar as instalações de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) para atender critérios de acessibilidade e maximizar a 
capacidade de atendimento;
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Ampliar as UBSs (tradicionais) mistas, atendendo o PSF (Programa de 
Saúde da Família), fortalecendo ainda mais o atendimento primário;

Aumentar a cobertura do atendimento básico;

Promover ações de inclusão digital para os idosos;

Criar o Centro Municipal de Educação Ambiental (CEMEA) no Parque 
Chico Mendes, com serviço de visitação, formando educandos e 
educadores para aprendizado de práticas sustentáveis;

Implementar o Plano Diretor de Arborização Urbana;

Melhorar o índice de área verde por habitante;

Fomentar a viabilização de novas tecnologias para reduzir a 
quantidade de materiais despejados no aterro sanitário, a partir de 
alternativas energéticas, com a diminuição de danos socioambientais;

Ampliar o programa de compostagem nos próprios municipais, 
oferecendo visitas educacionais para sensibilização da importância do 
adubo orgânico produzido por meio dos resíduos domiciliares;

Ampliar o programa Lixo Zero;

Garantir, junto à Sabesp, o cumprimento das metas de tratamento de 
esgoto estabelecidas no contrato de concessão.
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DESENVOLVIMENTO
ESTRUTURAL

Execução do Plano de Macrodrenagem da Bacia do Rio Baquirivu, 
com a construção de piscinões, reestruturação viária em bairros 
adjacentes, implantação de parque linear e equipamentos esportivos 
ao longo do rio, reorganização habitacional e construção de conjunto 
habitacional e próprios públicos em área específica;

Implantar estrutura especializada em manutenção, vistoria e 
desassoreamento permanente nos sistemas de microdrenagem e 
macrodrenagem do município;

Reformar e requalificar os próprios públicos culturais;

Reduzir o número de áreas críticas do município e desenvolver ações 
que minimizem a possibilidade de enchentes e escorregamento de 
encostas, e proteger as pessoas com obras de engenharia em áreas de 
risco, além de promover a realocação de moradias;

Regularizar os Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 
anteriormente implantados;

Promover a implantação de infraestrutura essencial para núcleos 
habitacionais informais;

Revitalizar áreas e edificações abandonadas e socialmente 
degradadas;

Modernizar todo o parque de Iluminação Pública da cidade com 
sistema de lâmpadas de led e implantação de tecnologia necessária 
para o Smart Cities (programa de cidades inteligentes);
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Implementar corredores e faixas exclusivas para o transporte coletivo;

Implantar um novo modelo viário de ligação entre os grandes centros 
de bairros com a região central;

Modernizar os pontos de parada de ônibus, assegurando conforto e 
proteção aos passageiros;

Reduzir gargalos no trânsito em principais vias da cidade, prolongar e 
construir novas avenidas;

Revitalizar ruas e avenidas do sistema viário principal;

Promover a integração dos modais de transportes municipais, visando 
reduzir o tempo gasto nas viagens dos passageiros;

Promover a qualificação dos motoristas para atendimento de idosos e 
deficientes;

Promover a infraestrutura necessária para revitalizar as áreas 
industriais, estimulando o desenvolvimento econômico;

Construção do novo HC Gru (Hospital da Criança de Guarulhos) com 
recursos da iniciativa privada, a partir do Programa de Parcerias e 
Investimentos do Governo Federal;

Conclusão das obras para colocar em funcionamento dois andares que 
nunca foram ocupados no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso;

Viabilizar a conclusão das obras e iniciar o funcionamento do Hospital 
da Mulher, tornando-o referência no atendimento médico-hospitalar;
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Viabilizar a implantação da Arena Multiuso no Ginásio Fioravante 
Iervolino, por meio de parceria com a iniciativa privada;

Implantar relatório de gerenciamento de índices de criminalidade por 
regiões;

Otimizar o uso de tecnologias disponíveis na área de segurança;

Aprimoramento da integração entre as diferentes forças de segurança 
que atuam no município para otimizar e agilizar o atendimento à 
população, além da implantação da Central de Gerenciamento de 
Crise;

Modernizar tecnologicamente toda a área de saúde;

Disponibilizar internet gratuita nos próprios municipais, museus, 
parques, praças e coletivos;

Ampliar a rede de Ecopontos (pontos fixos para recebimento de 
materiais descartáveis e recicláveis, como entulhos e outros);

Criar uma central para recebimento e destinação correta de lixo 
eletrônico;

Implementar ciclovias e ciclofaixas em locais onde as integrações 
modais possibilitem;

Conclusão das alças de acesso à Rodovia Presidente Dutra e 
interligações para a avenida Jacu Pêssego;

Conclusão da construção do Museu da Água, que irá funcionar no 
prédio do antigo Casarão da rua 7 de Setembro, no Centro;
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Revitalização urbanística do Balneário Água Azul, com a construção 
de decks e outros equipamentos voltados à recreação;

Construção de três novos Centros de Educação Unificada (CEUs).
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Implantação do Cartão Cidadão, que reunirá todas as informações 
necessárias de cada cidadão a fim de ter acesso a diferentes 
modalidades disponíveis no serviço público municipal, nas áreas de 
saúde, transporte, serviços sociais, entre outros;

Preparar as condições para a criação de um Centro de Referência 
Integrado dos Conselhos Tutelares Municipais;

Fortalecer a oferta de turismo cultural com o mapeamento do 
patrimônio histórico, arquitetônico e cultural da cidade como polos de 
interesse turístico;

Ampliar a participação no Programa Cidades Resilientes da ONU;

Implantar metodologia para aferir o índice de qualidade do transporte 
coletivo (IQT);

Oferecer, por meios digitais, todos os serviços disponíveis ao cidadão 
pela Rede de Atendimento Fácil;

Implementar sistemas compatíveis com o teletrabalho nas atividades 
da administração pública municipal;

Implementar o Kit Digital para todas as salas de aula das escolas 
municipais, garantindo o acesso digital para todos os educandos por 
meio de recursos tecnológicos na rede municipal de ensino;

Estimular a interação entre Governo, iniciativa privada e academia, 

GUARULHOS
DO FUTURO
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visando reunir oportunidades e recursos para concluir o processo de 
implantação do Parque Tecnológico de Guarulhos;

Promover estudo para transformar a ESAP (Escola Superior de 
Administração Pública) em uma faculdade municipal, independente, 
para formação em nível de ensino superior;

Regulamentação da utilização de lotes vagos por programas e projetos 
de agricultura urbana e periurbana, criando o programa Horta 
Solidária;

Fortalecer o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis, 
reduzindo o volume de materiais enviados ao aterro sanitário.
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MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Integrar os departamentos envolvidos com acessibilidade e inclusão 
para PCD nas ações que demandem construções, adaptações ou 
adequações;

Ordenar e garantir as funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, alinhando com os princípios, diretrizes e objetivos 
preconizados no Plano Diretor do Município (Lei 7730/2019);

Atualizar o Código de Edificação e Licenciamento Urbano do 
Município (Lei Municipal 6.046/2004) e o Código de Posturas do 
Município (Lei 3573/1990);

Reestruturar as ações administrativas, fortalecendo o potencial de 
atendimento básico das UBSs;

Fomentar ações de incentivo fiscal no município de modo a atrair 
novas empresas e buscar a expansão das já existentes, gerando postos 
de trabalho e valor agregado;

Modernizar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com 
a implantação do Sistema Municipal de Informações de Resíduos 
Sólidos. 
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CIDADE
PÓS-PANDEMIA

Implementar duas novas unidades do Restaurante Popular em regiões 
ainda não atendidas;

Desenvolver um estudo de aprimoramento de metodologias e 
conteúdo programático da educação municipal;

Readequação das atividades pedagógicas para facilitar o retorno dos 
alunos à sala de aula, com programas adequados nas séries iniciais do 
Ensino Infantil e Fundamental;

Criação do programa Professor em Casa, com a visita de educadores 
às casas dos alunos previamente identificados, que necessitem de uma 
atenção maior, visando a readequação e readaptação à sala de aula;

Ampliar as ações para manutenção do processo educativo em resposta 
aos desafios trazidos pela COVID-19, mantendo o caráter humanista 
de nossa Proposta Curricular em face das imposições colocadas pela 
suspensão das atividades presenciais, garantindo a oferta de uma 
proposta de ensino que alcance todos os estudantes e contribua para 
o desenvolvimento integral de todos;

Implementar novas ferramentas tecnológicas para garantia dos 
processos de ensino e aprendizagem na necessidade de implantação de 
ensino híbrido;

Implantar o Coworking da Prefeitura, com atendimento e capacitação 
para desenvolver trabalhos compartilhados;
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Ampliar o atendimento da Casa do Empreendedor, espaço voltado ao 
atendimento do setor produtivo, principalmente os micros e pequenos 
empreendedores;

Apoiar os Microempreendedores Individuais (MEIs) com capacitação 
para abordagem do mercado, possibilitando sua continuidade;

Desenvolver atividades para promover programas de incentivos e 
capacitações para jovens como estratégia de ocupação no contraturno 
das escolas;

Desenvolver atividades e ações para facilitar a reinserção das pessoas 
com mais de 60 anos no mercado de trabalho;

Criar fóruns com a sociedade para discutir novos modelos de 
capacitação e geração de renda;

Criação de instrumentos para a dinamização das centralidades de 
bairros e comércios de rua, desenvolvendo estratégias geradoras de 
emprego, trabalho e renda em territórios prioritários na cidade;

Incentivar a contratação das cooperativas de catadores.
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