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EDITORIAL
Este é o Programa de Governo da Chapa do Partido Trabalhista
Brasileiro – Frente “CONHECE GUARULHOS, SABE O QUE FAZER
E NÃO VAI DECEPCIONAR” do Candidato a Prefeito Wagner Freitas
para a gestão 2021/2024.
É vedada sua reprodução total ou parcial sem a autorização do
Partido Trabalhista Brasileiro – Comissão Provisória de Guarulhos.
Endereço: Rua: Quatro de Setembro, 14
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Centro – Guarulhos - SP
Tel: 2458-7474
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APRESENTAÇÃO
PROPOSTA DE GOVERNO DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Uma gestão voltada para o futuro, como forma de garantir mais
qualidade de vida à nossa população é o que o Partido Trabalhista
Brasileiro pretende em seu modelo de gestão pública para município de
Guarulhos.
Baseado nesta premissa, é que preparamos para você o nosso
Programa de Governo para o próximo mandato 2021/2024, o que você
verá nas próximas páginas não se trata de um elenco de promessas,
mas sim de um compromisso que assumo com cada morador da nossa
acolhedora Guarulhos.
Com a experiência adquirida nos últimos 8 anos como vereador e 4
como Secretário em nosso município, somada à uma postura firme na
defesa dos direitos dos munícipes, inspirando-se pelo perfil do Partido
Trabalhista Brasileiro, é o que me orienta na busca incansável de
soluções para a melhoria da qualidade de vida em nossa cidade.
Elaboradas a partir de debates com todos os setores - associações de
bairro, organizações não governamentais, empresários, comerciantes,
profissionais liberais, entidades de classe, nossas propostas estão
abertas às contribuições da sociedade.
Isso porque, queremos implantar um Programa de Governo que
efetivamente atenda os anseios e supere as expectativas dos
Guarulhenses.
Tais propostas expressam nosso respeito à história de nossa cidade,
bem como nosso compromisso com a população, garantindo a todos
uma boa qualidade de vida. O nosso objetivo aliado aos pilares do
Partido Trabalhista Brasileiro é potencializar o ingresso de recursos em
nosso município com a entrada de novas empresas focado em novo
modelo de desenvolvimento industrial e tecnológico, com geração de
emprego e renda, contribuindo assim para o desenvolvimento humano e
social.
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Lutaremos por uma Guarulhos onde a população possa ser ouvida, tendo
voz ativa nas decisões sobre os investimentos públicos, fiscalizando a
gestão dos serviços prestados pela Prefeitura. Uma Guarulhos voltada
para o futuro, onde serviços prestados pela gestão pública sejam
suficientes e eficientes, geridos de forma moderna e transparente.
Trabalharemos de sol a sol para transformar Guarulhos em uma cidade
mais agradável, justa e com inclusão social, pois ela é nosso núcleo mais
forte, depois da família. É nesta cidade acolhedora, onde nascemos,
moramos, estudamos, trabalhamos, nos divertimos. Nela, tudo o que o
poder público faz reflete diretamente em nossas vidas.
Daí a responsabilidade do Prefeito, que deve gerir o município de forma
planejada e articulada com a sociedade civil organizada, estabelecendo
parcerias com diferentes atores da comunidade e com os governos
estadual e federal.
Como podemos perceber, o Partido Trabalhista Brasileiro pretende
implantar um Programa de Governo bastante ambicioso.
Para isso, além da ação da administração municipal, trabalharemos de
forma articulada com outras esferas de poder, independentemente de
quem esteja à frente do governo estadual ou federal, ao contrário de
outras administrações, que boicotam ações do governo estadual,
prejudicando a população de nosso município.
Para viabilizar uma das nossas ações centrais na área de transportes,
como por exemplo, “a extensão do metrô até nossa cidade”, a
participação das demais esferas de governo e um bom relacionamento
com o governo estadual será fundamental, e é isso que faremos desde o
primeiro dia com o Governo Estadual.
O Programa de Governo do Partido Trabalhista Brasileiro sob a égide
“CONHECE GUARULHOS, SABE O QUE FAZER E NÃO VAI
DECEPCIONAR” irá focar e terá como base diversos temas, dentre eles:
“POR UMA GUARULHOS SINÔNIMO DE PROGRESSO, DE OLHO NO
FUTURO, COM QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS E ENGAJADA NO
DESENVOLVIMENTO URBANO E DO CIDADÃO. ”
Para viabilizarmos cada um desses temas, apresentamos um grande
número de projetos que serão a partir de agora o compromisso do Partido
Trabalhista Brasileiro.
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Alguns são absolutamente prioritários, por isso, eu e a equipe que me
acompanhará no Paço Municipal, não mediremos esforços para sua
efetivação. São eles:

















 Construção de 1(um) hospital, Unidades Básica de Saúde (UBS) e
Policlínicas em número satisfatório para atender a demanda;
 Humanização do atendimento nas unidades de saúde, com
agendamento eletrônico de consultas, por telefone e internet;
 Melhoria da segurança no município, formação constante na
Guarda Civil, núcleos de cidadania, a força policial trabalhando em
conjunto com a população;
 Construção de parques na periferia e revitalização dos já
existentes, com praças para prática de esportes, com
equipamentos de qualidade, câmeras de monitoramento e guardas
treinados para trazer a segurança aos seus usuários;
 Integração do sistema de transportes, em nossa gestão o bilhete
único será reformulado com a participação e sugestão da
população, o usuário contará com 3 (três) horas para utilizar o
sistema;
 Municipalização gradual do ensino de 5ª a 8ª séries;
 Informatização de escolas públicas;
 Valorização do funcionalismo público;
 Reestruturação da malha viária, a mobilidade urbana será uma
marca em nosso governo;
 Construção de túneis, viadutos, alça de acesso e vias e avenidas
existentes serão alargadas;
 Construção de 1 (um) estádio de futebol com capacidade para
abrigar jogos e eventos de nível profissional com o conceito de
arena multiuso;
 Construção de um parque para eventos e exposições, trazendo
para Guarulhos feiras e eventos de diversos níveis;
Essas propostas irão exigir um grande esforço do Executivo com um
diálogo permanente com a Câmara Municipal, balizado pela ética
política, pelo respeito mútuo e pela capacidade de estabelecer
convergências em projetos de interesse coletivo.
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Este documento representa meu compromisso com você Guarulhense
que espera mais respeito do seu Governante.
Em nossa gestão a população terá voz ativa, participando, cobrando e
sendo ouvida. Ao longo do nosso governo, pretendemos abrir espaços
de prestação de contas para que a população possa cobrar a realização
de tudo com o que me comprometi. E garanto que esses compromissos
começarão a ser cumpridos desde o primeiro dia de mandato.

Um forte abraço!

Wagner Freitas
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ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO.
Atuação constante em modernização e ações como forma de garantir a
melhoria da qualidade da água que abastece nosso município;
Efetuar estudos visando à instalação de uma usina verde, focada na
incineração de lixo e resíduos com produção de energia de forma
sustentável;
Ampliação das redes de abastecimento de água e esgoto sanitário do
município.
Formação de um comitê municipal com objetivo de tratar 100% do
esgoto produzido em nosso município viabilizando a construção de
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e mantendo em pleno
funcionamento as já existentes.
Fiscalizar continuamente o despejo de esgotos em redes de águas
pluviais e de águas pluviais em redes de esgotos, diminuindo assim o
retorno dos dejetos em períodos de chuva e a poluição de galerias e
córregos.
Mapear as áreas de concentração de enchentes, executando
cronogramas de manutenção de redes, implantando sistemas de
monitoramento, limpeza de margens e desassoreamento de córregos,
bem como a limpeza das bocas de lobo.
Formar diálogo junto ao Governo do Estado, buscando recursos e
implantando soluções para acabar com problemas de enchentes no
município.
Dar atenção especial à destinação do Lixo Hospitalar com coleta segura
e destino correto.
Viabilizar junto a SABESP a conclusão e funcionamento do Sistema de
Esgoto Sanitário e a ampliação da rede de captação da cidade.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Garantir através de programas assistenciais a captação de recursos das
esferas federal, estadual e municipal para ampliação do atendimento aos
assistidos socialmente.
Criar um Sistema Único de Assistência Social, com planejamento à
ações, tendo como objetivo central a instituição familiar e a comunidade.
Atendimento diferenciado e ágil aos beneficiários dos programas de
transferência de renda.
Capacitar e implantar programas sociais com a participação de
entidades Civis, Centros de Referência Especializados da Assistência
Social, com foco no atendimento aos moradores de rua.
Atendimento humanizado e preventivo a famílias que residem em
situações de vulnerabilidade.
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CRIANÇA E ADOLESCENTE

Priorizar ações nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação,
Esportes, Lazer e Saúde, tendo como objetivo a prevenção e a
preservação da família.
Manter diálogo com o governo federal e o estadual para captação e
aplicação de recursos financeiros na cidade, aumentando as ofertas de
serviços voltados à criança, ao adolescente e às suas famílias.
Priorizar o atendimento dos programas contra todas as formas de
violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração
sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente.
Implantação de programas socioeducativos para crianças e
adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade, com foco em
evitar a evasão escolar.
Criar programas de cidadania e empreendedorismo, despertando nas
crianças, adolescentes e jovens de nosso município o espírito
empreendedor e humanitário.
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ANIMAIS DOMÉSTICOS E ANIMAIS DE RUA
Incentivar e apoiar a prática de constituição de abrigos para animais
abandonados e animais de rua.
Criar uma comissão junto a Secretaria de Zoonoses que atue de forma
fiscalizatória e punitiva a práticas de maus tratos e abandono de
animais.
Fomentar por meio de incentivos fiscais e tributários aos profissionais
veterinários o socorro a animais domésticos e de rua vitimas de maus
tratos e acidentes, incluindo campanhas de castração em grande escala,
SAMU veterinário e UBS veterinária.
Incentivar e divulgar, através de campanhas públicas e publicitárias, a
prática da adoção de animais abandonados.
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CULTURA
Criação da “Festa das Nações”, tendo como objetivo de união e
valorização das manifestações culturais de todos os imigrantes e
migrantes do município.
Incentivar a formação cultural, independente da linguagem artística e
seus diferentes grupos (adeptos do rock, do hip-hop, das histórias em
quadrinhos e dos jogos RPG, das escolas de samba, entre outros),
democratizando a expressão cultural em todas as tribos.
Implantar Núcleos de Fomento às Artes, apoiando iniciativas nas
linguagens teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e das culturas
populares tradicionais e contemporâneas.
Valorizar a história através de uma política de incentivos e estrutura às
comunidades das escolas de samba e de ação cultural de nosso
município.
Exposição itinerante nas escolas e parques, de obras dos diversos
artistas da cidade, com palestras e atividades desses artistas com os
alunos da rede pública.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
“POR UMA GUARULHOS REFERÊNCIA EM NOVOS NEGÓCIOS”.

Implantação de uma gestão política apartidária, com a participação de
diversos setores da sociedade, visando um desenvolvimento voltado
para um futuro economicamente sustentável.
Construção de 1 (um) Centro de Exposições para abrigar eventos e
exposições, trazendo para Guarulhos feiras e eventos de diversos níveis,
gerando riquezas e empregos diretos e indiretos ao município.
Incentivar de forma contínua o Novo Empreendedor, auxiliando
didaticamente na instalação de novas empresas ou de ampliação das já
existentes, de modo a reduzir o custo de fazer negócios em Guarulhos.
Implantação de um Programa de Incentivo à Logística Integrada, cujo
objetivo é a distribuição e a transferência de cargas para a Região
Metropolitana de São Paulo e outras localidades, alavancando as
oportunidades logísticas decorrentes do Rodoanel, Dutra, Rod. Airton
Senna e Terminal Fernão Dias.
Manter uma gestão focada na modernização industrial, incentivando a
ocupação de forma legal e justa de terrenos, prédios ociosos ou
abandonados, visando à expansão do parque industrial de Guarulhos
com a preservação da qualidade ambiental do município.
Incentivo a criação de tele centros públicos voltados para a inclusão
digital, especialmente da juventude.
Incentivar convênios com empresas de alta tecnologia criando estímulo à
inovação e ao desenvolvimento tecnológico, apoiando especialmente as
pequenas e médias empresas e sua relação com a população.
Apoiar e cobrar o repasse de ações do PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) no município.
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EDUCAÇÃO
Promover o hábito da leitura, com programas voltados ao público infantil
e adolescente, através de feiras, exposições, campanhas, etc.
Incentivar e apoiar a criação de bibliotecas comunitárias e itinerantes,
com apoio da Secretaria de Cultura.
Estabelecer um padrão de qualidade, e aperfeiçoar a rede municipal de
educação, de forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos,
sem restrição.
Aumentar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios
de acesso democrático e transparente, promovendo a permanência dos
alunos e desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta.
Dar atenção especial a programas de alfabetização de jovens e adultos.
Aprimorar e aumentar a política de entrega dos uniformes e materiais
escolares, assegurando sua qualidade e prazos de entrega.
Aumentar a oferta de transporte escolar para os alunos da rede
municipal.
Priorizar a informática e as novas linguagens de comunicação como
aspectos indissociáveis do processo educacional.
Garantir a formação permanente e a valorização dos educadores, bem
como a reorientação curricular dos mesmos.
Incentivar o papel da escola nas campanhas educativas sobre
Cidadania, Segurança, Meio ambiente, Saúde, Trânsito, dentre outras.
Firmar convênios, aprimorando o acompanhamento, a supervisão e
qualificando a parceria com as entidades filantrópicas para atendimento
em diversas faixas etárias.
Reprimir, através de conscientização educacional, a evasão escolar,
especialmente dos alunos jovens e adultos.

Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em andamento.
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Viabilizar cursos de graduação (faculdade), presencial ou a distância,
através de convênios com o município.
Viabilizar o transporte para os universitários que estudam fora do
município.
Atualização constante
professores e alunos.

nos

materiais

didático-pedagógicos

para

Ofertar merenda escolar de qualidade para os alunos da rede de ensino
municipal.
Aumentar a prestação de assistência médica, odontológica,
fonoaudiológica, psicológica e nutricional para alunos da rede municipal.
Assegurar transporte escolar de qualidade para todos os alunos
residentes no município com aquisição de novos veículos.
Valorização e aperfeiçoamento dos membros
implementando plano de cargos e salários.

do

magistério,

Melhorar e modernizar a infraestrutura das escolas municipais.
Reestruturar a educação no pós-pandemia para viabilizar o aprendizado e
recuperar o tempo do recesso escolar causado pela pandemia.
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ESPORTE E LAZER
Construção de 1 (um) um estádio municipal de futebol com capacidade
para abrigar jogos de nível profissional aliado ao conceito de arena
multiuso.
Efetuar reformas em Ginásios de Esporte abandonados pela atual
administração, a exemplo Ginásio Pascoal Thomeu, Ginásio Fioravante
Lervolino, Centro de Atletismo da Ponte Grande, revitalização de áreas
de lazer, pistas de caminhada, academias nas praças, criação de
parques dentre outros.
Gramar todos os campos da Cidade com Gramado Sintético.
Patrocinar a participação de atletas em competições municipais,
regionais e estaduais em diversas modalidades.
Disseminar a realização de campeonatos para ambos os sexos em todo
o município e em diversas modalidades esportivas, tais como: futsal,
voleibol, handebol, futebol de campo, xadrez, dominó, canastra, tênis de
mesa, bocha entre outras.
Fomentar práticas esportivas nas escolas municipais, começando pela
iniciação esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga
escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o
esporte competitivo.
Assegurar o investimento no esporte de alto rendimento, buscando
parcerias com a iniciativa privada, resgatando a “Guarulhos Campeã” de
Jogos Abertos do Interior.
Valorização das demais dimensões do esporte: amador (por meio das
respectivas ligas, clubes e demais organizações), recreativo,
paraolímpico e não olímpico.
Incentivar e investir na formação dos agentes sociais e dos servidores do
Esporte e do Lazer, em parceria com os projetos sociais e universidades.
Construção de praças públicas para recreação e lazer nos bairros e
comunidades mais afastadas.
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FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, QUALIFICADOS, BEM REMUNERADOS E FELIZES
Formação e implantação de um comitê fiscalizador de Controle Interno
para garantir economia, agilidade e o correto bom uso do dinheiro
público.
Assegurar ao Funcionário público um programa de capacitação
continuada, valorizando o plano de carreira e o crescimento profissional
com melhores salários.
Realizar estudos da viabilidade de um Plano de Saúde para os
funcionários públicos.
Informatização e modernização de qualidade em todos os serviços
municipais.
Efetuar a requalificação profissional, formar plano de cargo e salários
para todos os funcionários públicos.
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GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Ampliar
a
política
microempreendedores.

de

microcrédito

para

pequenos

e

Criar condições satisfatórias visando à regularização e legalização dos
ambulantes municipais, com a criação de espaços públicos destinados a
este comércio específico.
Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo.
Apoiar as pequenas e médias empresas, favorecendo sua
competitividade no mercado, tendo como foco o respeito ao consumidor.
Estimular as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção,
comercialização, compras compartilhadas, cadeias produtivas,
associações e cooperativas nos diversos setores da economia.
E a construção de um mercado municipal.
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GESTÃO AMBIENTAL
Rever o Plano Diretor do município, visando a sua adequação e
prioridade a prática à Política Municipal de Gestão e Saneamento
Ambiental e ao novo Código Florestal.
Reestruturação e fortalecimento do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.
Gerenciamento técnico financeiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente
para recebimento e alocação de recursos provenientes de multas,
impostos e outros a serem utilizados em ações de proteção e
conservação ambientais.
Intensificar ações de fiscalização ambiental integrada aos demais órgãos
ambientais.
Combater ao rigor da Lei e através de um sistema de controle com
ênfase na prevenção de eventos críticos de poluição, fixando, inclusive,
metas de redução e ações preventivas e repressivas.
Modernizar o sistema de monitoramento de áreas de risco, articulado
com a Defesa Civil, e executar as obras prioritárias.
Dar prioridade a redução de passivos ambientais, em parceria com os
responsáveis, identificando e caracterizando as áreas contaminadas do
município, bem como propondo soluções e intervenções adequadas a
cada caso.
Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino.
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HABITAÇÃO
Estabelecer como uma das principais metas a redução do déficit
habitacional, buscando diferentes linhas de financiamento, em diversos
níveis Federal, estadual e Parcerias Público Privada (PPP).
Promover a regularização fundiária das áreas já ocupadas.
Elaborar o Plano Municipal de Eliminação das Áreas de Risco.
Identificar as áreas vazias que não cumprem a função social da
propriedade e destiná-las para produção de habitação social pelo setor
público ou privado.
Desenvolver uma política habitacional que contemple a construção,
reforma e ampliação, atendendo à demanda existente.
Promover a regularização da documentação de áreas construídas em
loteamentos irregulares.
Criar um Programa de Parceria para a construção de calçadas e muros,
prevendo a acessibilidade do portador de deficiência.
Fornecer gratuitamente projeto padrão para construção de moradias
populares.
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IGUALDADE RACIAL
Conscientizar permanentemente os servidores públicos para as
questões relacionadas aos direitos humanos, visando um atendimento
que elimine qualquer tipo de manifestação de discriminação sobre
qualquer raça ou etnia.
Garantir acesso e permanência aos representantes das religiões de
matriz africana em todos os órgãos da administração pública, sem
restrições às indumentárias próprias.
Valorizar no currículo escolar municipal o ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e indígena.
Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura hiphop, capoeira e a dança afro.
Garantir no acervo de memória e patrimônio da cidade informações que
valorizem a participação da população negra na formação cultural da
cidade.
Promover ações que valorizem a cultura negra e indígena, contribuindo
com o debate sobre o enfrentamento à intolerância.
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JUVENTUDE
Tornar as praças públicas em espaços destinados a ações esportivas e
culturais com o apoio da municipalidade.
Incentivar e apoiar as parcerias com o terceiro setor, disseminando
ações juvenis nos diversos espaços e regiões da cidade.
Incentivar o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes,
discutir prioridades e avaliar programas e ações governamentais.
Combater de forma preventiva as questões ligadas a DST’S e
Drogadição, através de campanhas educacionais com diálogo
direcionado ao público jovem em parceira com entidades civis e terceiro
setor.
Garantir atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação
de drogadição e às suas famílias, para que sejam tratados como
dependentes químicos sujeitos de direitos.
Empregar esforços contínuos em programas de apoio ao jovem
dependente químico, atuando com rigor, visando o cumprimento do
Estatuto da Criança e Adolescente, na proibição de venda de bebidas
alcoólicas aos menores de 18 anos.
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RESPEITO AS MULHERES
Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres
em situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de
violência contra as mulheres.
Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os
serviços de atendimento às vítimas.
Assegurar o cumprimento da Lei Maria da Penha, através de campanhas
de incentivo ao uso do disque-denúncia.
Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer
destinados às mulheres nos equipamentos públicos municipais.
Potencializar no nível municipal as ações do programa Brasil Sem
Homofobia.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a
adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte
especial, o acesso a órteses e próteses e a capacitação de familiares
para a reabilitação baseada na comunidade, de acordo com o Decreto
Federal 5296/04.
Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com
deficiência.
Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas
com deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada.
Garantir o acesso a Educação para pessoa com deficiência.
Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho
com este segmento, promovendo o debate e o surgimento de
oportunidades.
Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com deficiência.
Assegurar o esporte para pessoas com deficiência nas diversas
modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, entre outras.
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GESTÃO DE POLÍTICA URBANA
Dar prioridade a renovação urbana e a revitalização do Centro da cidade,
implantando a política de controle de poluição visual na cidade,
negociando com a iniciativa privada novos formatos para publicidade ao
ar livre e prazos para adaptação. Esta política buscará uma valorização
da paisagem urbana e também uma melhor organização do mercado
publicitário.
Priorizar o planejamento integrado dos trabalhos de manutenção da
cidade, como capina, limpeza de bueiros, poda de árvores, pintura de
guias, sinalização, desratização e iluminação, garantido uma cidade
limpa e bem-cuidada.
Implantar parques e praças na periferia, dotando-os de segurança e
descentralizando as práticas de cultura, esporte e lazer promovidas pela
Prefeitura.
Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos e
limpeza urbana.
Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e
orientar sua adequada conservação.
Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios
públicos.
Promover a revisão do Plano Diretor, buscando compatibilizar a
ocupação do solo urbano com diretrizes que assegurem o
desenvolvimento sustentável, e rever a legislação complementar,
visando sua simplificação.
Elaborar legislação complementar para o Centro da cidade e centros de
bairros, objetivando fomentar o comércio e estimular o uso residencial.
Construir na região do Pimentas um Cartório Eleitoral, Cartório de
Registro e Títulos e um Cartório de Notas.
Manutenção constante da rede de iluminação pública e ampliação nas
ruas da sede, e nas comunidades, recuperando, e modernizando a
iluminação pública do município em todos os bairros.
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ATENÇÃO AS ETNIAS RELIGIOSAS
RESPEITO AO ESTADO LAICO
Manter um diálogo aberto e permanente com todas as comunidades
religiosas sem distinção de etnias em respeito ao estado laico.
Fortalecimento de ações conjunta onde as comunidades religiosas
possam contribuir para a coletividade em parceria com a administração
municipal.
Fornecer quando necessário e de forma igualitária equipamentos
espaços disponíveis da municipalidade para realização de eventos
celebrações de cunho religioso, mediante prévia análise como forma
assegurar a preservação e respeito dos direitos da população
entorno.

ou
ou
de
do

Apoiar e promover fóruns, debates e eventos que fomentem a
religiosidade na cidade e na região, respeitando a diversidade de
orientação religiosa e a separação igreja-Estado.
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GESTÃO DE SAÚDE
Balizando-se na Constituição Federal Brasileira de 1988 Art.196 que diz:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”
Iremos nos utilizar dos seguintes pilares:
Políticas Sociais
Estimulo à prevenção com humanização das unidades básicas de saúde
e unidades da saúde da família com ampliação do horário de
atendimento das 07:00 às 22:00hs e em unidades estratégicas abertura
aos finais de semana.
Garantir a segurança dos profissionais da área e da população com a
presença de Guardas Civis Municipais (GCMs) nas unidades de saúde.
Fortalecimento de grupo de apoios tais como: antitabagismo,
planejamento familiar, saúde do idoso, saúde da mulher, gestante e
amamentação, criança e adolescente, hipertensos e diabéticos.
Abertura de novos centros de apoio Psicossociais (CAPS) ampliando o
acesso à saúde mental.
Implantar junto à secretaria da educação projeto de estímulo à saúde
bucal nas escolas do município.
Parcerias com o governo estadual e entidades filantrópicas para abertura
de centro de reabilitação com a Rede Lucy Montoro e AACD.
Fomentar convênios com universidades públicas e privadas na área da
saúde.
Políticas Econômicas
Otimizar a estrutura de saúde já existente na cidade, como do Hospital
Municipal Pimentas Bonsucesso, Hospital Municipal de Urgência,
Hospital Municipal da Criança e Adolescente, Centro Especializado de
Reabilitação, equipando as unidades com tecnologia e profissionais
especializados.
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Incorporar as gratificações já existentes nos salários dos profissionais de
saúde e a criação de planos de carreira visando a permanência dos
mesmos no município.
Flexibilização da carga horária de enfermagem, incluindo a possibilidade
de realizar 30 horas semanais.
Informatização das unidades com ampliação do prontuário eletrônico
para todas as unidades
Readequação do agendamento online visando a agilidade ao acesso de
especialistas e exames complementares
Renovar a frota de veículos da saúde com ampliação no número de
ambulâncias.
Construir uma maternidade na região dos Pimentas.
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Implantar um amplo Programa Integrado de Segurança Alimentar e
Nutricional, articulando a política de segurança alimentar e nutricional
com a política de inclusão social, a economia solidária e o
desenvolvimento econômico.
Viabilizar o fornecimento de merenda escolar diferenciada, com
atendimento as necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas
escolas municipais das regiões mais carentes da cidade.
Prover aos funcionários públicos
processamento de alimentos.

cursos

de

capacitação

no

Promover uma ampla campanha de combate ao desperdício alimentar.

30

Proposta de Governo Partido Trabalhista Brasileiro de Guarulhos
“CONHECE GUARULHOS, SABE O QUE FAZER E NÃO VAI DECEPCIONAR”
Wagner Freitas - Prefeito | Dr. Ademil Góes – Vice.
PTB Nº 14 – Gestão 2021/2024

POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Ampliar o sistema de monitoramento das principais vias e equipamentos
públicos por meio de câmeras de vídeo prevenindo e coagindo a
violência urbana.
Aprimorar o Plano Municipal de Segurança com participação de
representantes dos diversos segmentos da sociedade assim como
entidades e órgãos públicos ligados à segurança pública.
Criar o Observatório da Criminalidade no município, sob a direção da
Guarda Civil Metropolitana (GCM) em parceria com as Policias Militar e
Civil, mantendo atualizado sistematicamente o Mapa da Criminalidade
como pré-condição para estabelecer as ações gerais ou localizadas de
prevenção.
Criação de uma comissão composta por agentes da Guarda Municipal e
fiscais das áreas de Tributos Mobiliários e Imobiliários, Higiene e Saúde,
Postura e Abastecimento, com o sentido de orientar os donos de bares a
cumprir as normas de funcionamento, tributárias e prevenção de
situações de violência.
Manter campanhas permanentes de desarmamento geral da população.
Atuar pelo desarmamento infantil, incentivando a troca de armas de
brinquedo por livros e/ou revistas em quadrinhos com o apoio da
iniciativa privada.
Atuar de forma integrada com os Conselhos Tutelares, resguardando as
competências legais de cada órgão.
Incentivar a criação de programas como “Vigilância Solidária”, com o
objetivo de prevenir os atos de vandalismo, furtos e desrespeito à
convivência, procurando gerar coletivamente nas comunidades um
código de conduta.
Capacitar e especializar setores da Guarda para atendimento em
escolas, fortalecendo a ronda escolar e a ação nos parques.
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Manter e ampliar o monitoramento por alarme nas escolas e
equipamentos da Prefeitura.
Manter atualizada a estrutura da Guarda Civil Municipal, com a compra
programada dos instrumentos e equipamentos modernos essenciais a
uma adequada prestação de serviços.
Rever o atual Estatuto da Guarda Municipal e adequá-lo às
necessidades de uma Guarda Civil moderna e humanitária.
Desenvolver ações preventivas de combate ao uso de drogas e
prostituição infantil, promovendo o resgate de dependentes e
repreendendo o abuso e práticas de incentivo a prostituição.
Construir na região dos Pimentas um Quartel de Corpo de Bombeiros
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VALORIZAÇÃO E RESPEITO COM A TERCEIRA IDADE
Criar e modernizar os locais já existentes aos idosos, com ofertas de
serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico
aos que estão em situação de vulnerabilidade.
Incentivar o terceiro setor bem como o setor privado a adotar práticas
geradoras de atividades ligadas a qualidade de vida, saúde alimentar e
corporal das pessoas idosas.
Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas.
Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar
quanto às suas necessidades e direitos.
Implantar por meio de parcerias, programas de Cuidadores de Pessoas
Idosas.
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TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE
Reestruturação da malha viária, encarando este desafio como um dos
principais em nossa gestão, priorizando a execução de obras viárias que
façam a ligação entre bairros, reduzindo o tráfego no Centro da cidade e
incentivando o uso do transporte coletivo.
Construção de túneis, viadutos, alças de acesso, as vias e avenidas
existentes serão remodeladas com aumento de sua capacidade de fluxo
rodagem.
Disponibilizar recursos para pavimentação de ruas no centro da cidade e
bairros afastados.
Recuperação da frota municipal existente e aquisição de novos
equipamentos em parceria com os Governos Federal e Estadual visando
a manutenção periódica das estradas municipais.
Promover reuniões dos moradores da sede dos bairros, e nas
comunidades para priorizar os serviços a serem executados.
Manter programa de revitalização em vias pavimentadas cuja cobertura
asfáltica esteja deteriorada.
Integração do sistema de transportes, reformulação do sistema bilhete
único com acréscimo para período de utilização do usuário para 3 (três)
horas.
Reestruturação dos terminais de transporte coletivo e construção de
novos terminais, sempre com prévia audiência popular do usuários e
população beneficiada, sem necessariamente passar pelo Centro.
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Atuar constantemente e de forma apartidária para implantação da tão
sonhada extensão da linha do metrô para Guarulhos.
Articular a integração física, operacional e tarifária do transporte coletivo
urbano com o transporte público metropolitano.
Investir na ampliação da frota de ônibus em operação, visando melhorar
a qualidade do atendimento e a adequação da oferta de ônibus à
demanda, em especial nos horários de pico.
Desenvolver treinamento permanente para os trabalhadores que operam
no transporte coletivo, visando a excelência no atendimento da
população usuária.
Melhorar as condições de conforto e de informação aos usuários nos
pontos de embarque e desembarque.
Estudar e viabilizar soluções para melhorar as condições de
acessibilidade dos moradores das várias regiões da cidade ao centro
urbano.
Implantar de forma gradativa o uso de combustíveis limpos na frota de
ônibus do município.
Concentrar esforços para soluções modernas que impactem na redução
de tarifas.
Aprimorar os serviços de táxi, de transporte, de escolares e de
fretamento.
Aprimorar a elaboração das estatísticas de acidentes de trânsito, visando
à identificação dos locais de maior incidência de acidentes para orientar
as intervenções de engenharia, fiscalização, operação e educação de
trânsito.
Implantar mais ciclo faixas e ciclovias nas regiões mais afastadas da
cidade.
Aprimorar e intensificar os serviços de manutenção e implantar
sinalização viária horizontal, vertical e semafórica.
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Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito, voltado
para crianças em idade escolar e adultos em geral, ou seja,
pedestres, condutores e passageiros.
Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no
entorno das escolas.
Ampliar o sistema eletrônico de controle operacional, constituído por
central semafórica inteligente, monitoramento por câmeras e painéis
de mensagens variáveis.
Duplicação do trevo, avenida Juscelino Kubitschek e retorno na
Servigás.
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LIXO RECICLÁVEL
Proteger a saúde pública e a qualidade ambiental, através da
reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos.
Incentivar à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e
reciclados.
Articular entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o
setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a
gestão integrada de resíduos sólidos.
Implantar a educação ambiental nas escolas municipais, incentivando a
Reciclagem de forma correta, visando a conservação do meio ambiente
Avaliar e ampliar o Programa de Coleta Seletiva do município,
estruturando a logística de Coleta Pública para o atendimento eficiente
em toda a cidade de Guarulhos.
Estimular as práticas de Sustentáveis, Cooperativas Verdes, à
organização do mercado de recicláveis e integração dos catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, gerando
emprego e renda, respeito e suporte a organização de associações
comunitárias e cooperativas de catadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“POR UMA GUARULHOS QUE MERECE O MELHOR, DE OLHO NO
FUTURO COM QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS E ENGAJADA NO
DESENVOLVIMENTO URBANO E DO CIDADÃO. ”
A Participação Cidadã será a marca da administração proposta pelo
Partido Trabalhista Brasileiro. Ela será incorporada ao dia-a-dia da gestão
pública, não apenas como uma diretriz, mas também como marca e
método de trabalho
As diversas experiências em andamento de democratização da gestão
pública têm mostrado que, as meras criações dos espaços de
participação, como conselhos e fóruns, não são suficientes para garantir
que tais participações ocorram de fato.
Será necessário um choque de gestão! É isso que propõe o Partido
Trabalhista Brasileiro, capacitando os diversos atores da sociedade civil e
do poder público para exercitar o controle social da gestão dos serviços
implementados.
Esse modelo exigirá uma prática pedagógica da participação cidadã, que
possibilite à população o efetivo exercício da democracia e da cidadania
ativa, no fortalecimento das esferas públicas e na construção de uma
nova cultura política.
No atual governo, as camadas populares não têm voz, nem vez. Mas o
Partido Trabalhista Brasileiro irá trabalhar para alterar esse quadro.
Iremos incentivar e abrir canais efetivos de participação da comunidade
na gestão da nossa cidade.
Estes canais contribuem para o desenvolvimento de valores de
solidariedade, justiça, união, respeito ao próximo, tolerância, humildade,
esperança, abertura ao novo e disponibilidade à mudança como
elementos de uma ética universal, que devem estar na base das ações
de educação para a cidadania.
O que pretendemos é que todo o município se empenhe na constante
melhoria da produtividade, buscando de forma participativa um novo
modelo baseado em um programa de Gestão de Qualidade.
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Para que isso aconteça são essenciais o surgimento de iniciativas que
tenham como objetivo agilizar e qualificar o atendimento, descentralizar
os postos de informação, e disseminar o uso da Tecnologia da
Informação e da internet como meio de interação com os munícipes.
Nosso compromisso é realizar uma administração transparente, eficiente
e democrática, capaz de incorporar efetivamente a participação dos
cidadãos, permitindo maior controle social sobre a prestação do serviço
público e as ações realizadas.
A proposta de governo que ora é apresentada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro, respeitará sempre os princípios do Direito Administrativo, Lei
de Responsabilidade Fiscal e o interesse público, ficando, portanto
reservado ao Partido Trabalhista Brasileiro a adição ou diminuição de
programas levando em consideração a necessidade pública e a situação
econômica e social do País e do Município.
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