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PARA OS CIDADÃOS DE OSASCO
SIMONY DOS ANJOS
Moro na periferia de Osasco e vivo na prática a realidade de uma cidade em que prevalecem os interesses
dos de cima e a forma de governar é hostil aos próprios cidadãos. Esta forma de administrar a cidade
somada à corrupção sistêmica torna muito difícil a vida das pessoas nos bairros, sem acesso a estruturas e
a direitos sociais efetivos. Com anos de estudo, preparação técnica, liderança e dedicação pela minha cidade
decidi me candidatar para transformar esta realidade. Eu, Simony dos Anjos, e meu vice Gilmar Soares
apresentamos uma visão de Osasco que queremos construir para esta geração e para as gerações futuras.
Uma cidade onde nós podemos criar nossas crianças. Uma cidade dá gente. Uma cidade da diversidade e
sem opressões. Uma Osasco antirracista e popular!
Para realizarmos esta transformação se faz necessário combater o racismo estrutural, ou seja, a maneira
como a sociedade se organizou socialmente a partir da escravização de negras e negros, no Brasil. Da
escravização, herdamos a extrema pobreza de pessoas negras e a concentração de riquezas para as
pessoas que se valiam economicamente da escravização. Foram 300 anos de escravização, e se passaram
130 anos da abolição. Contudo, uma abolição que relegou a população negrq para a miséria, pobreza e
vulnerabilidade. Também os Povos Índigenas, apesar de serem os primerios habitantes da região, sempre
foram tratados com violência e descaso. Assim, o programa do PSOL para a cidade de Osasco, pretende ser
um instrumento de combate ao racismo, à pobreza presente e valorização dos Povos indígenas. Saudamos
as mães da Chacina de Osasco e Barueri, ocorrida em 13 de agosto de 2015. Lideradas por Dona Zilda,
essas mulheres têm buscado justiça pelos 23 jovens mortos a esmo pelo Estado. Em memória desses jovens
mortos indignamente, propomos um programa que defenda o lado mais vulnerável da nossa cidade: a
periferia. Assim, respeitamos e honramos todos os jovens e famílias da cidade que sofrem pela violência
institucional do Estado. Vamos lutar todos os dias por uma Osasco onde as mães negras não chorem mais!
Este programa coletivo do PSOL é resultado de contribuições de centenas de cidadãos, ativistas, especialistas
em diversas áreas que compartilharam generosamente seus conhecimentos e experiências nos locais onde a
vida realmente acontece. Meus agradecimentos a todos os grupos de trabalho - Educação, Saúde,
Segurança Pública, Cultura, Assistência Social, Orçamento, Mulheres, Negros e Negras, LGBTI+, Transporte e
Mobilidade, Criança e Adolescente Juventude, Meio Ambiente Causa animal, Participação Política, Esporte e
Lazer, Emprego e Renda, Moradia, Pessoas com Deficiência, Pessoas em Situação de Rua, Idosos.

Bem vindos aos
moradores de
Osasco que
querem
transformar nossa
cidade!

OSASCO, NOSSA CIDADE!

“Um programa só poderá ser potente se considerarmos elementos da história
de Osasco, como o papel da população negra, dos Povos Indígena e, também,
das organizações de trabalhadores e dos bairros. É fundamental retomar esta
memória para propor um sentido de transformação da cidade que seja
democrático e popular, numa perspectiva comunitária de ampliação da
solidariedade.”
Gilmar Soares

Para analisarmos o histórico da cidade é importante retomarmos sua origem com os Povos
indígenas que foram os primeiros que aqui chegaram, mas lamentavelmente foram
atacados com o genocídio praticado contra os Povos Guarani que habitavam no Vale do
Tietê; (e Osasco esta inserido dentro desse contexto geográfico). A cidade na sua gradativa
formação, com trabalhos ligados ao Rio Tietê, teve um protagonismo italiano e da
população negra. Ao longo dos anos, recebeu imigrantes de diversos locais – portugueses,
franceses, espanhóis, alemães, irlandeses, armênios, libaneses, russos, judeus de diversas
regiões e também pessoas de outras regiões do Brasil, principalmente dos estados do
nordeste. Nesse fluxo migratório chegaram aqui também indígenas das seguintes etnias:
Pankararé, Pankararú, Atikúm, Xucuru Kariri, Xacriaba e Potigua.
A estrada de ferro, que deu nome à cidade, possibilitou a expansão da indústria e do
comércio, características fundamentais da sua economia na atualidade. Sua emancipação,
em 1962, foi realizada a partir de conexões políticas com a tradição democrática em que
lutavam por reformas de base. A autonomia da cidade foi um sopro de esperança
significativo para os moradores, mas as primeiras administrações tiveram que enfrentar
escassez de verbas com seus vínculos com o movimento democrático no contexto do
regime ditatorial.
Com a redemocratização as esperanças são renovadas na construção de um poder local
com participação popular, mas muitas administrações – inclusive as ditas progressistas –
foram na direção do modo neoliberal de governar com privatizações, estímulo à
competição, destinação de recursos para o mercado e clientelismo nos bairros com
apropriação de associações e estruturas de organização. É fundamental resgatarmos que a
nossa cidade é marcada pela solidariedade entre os trabalhadores na luta por melhores
condições de vida, com sindicatos combativos organizados por locais de trabalho e que a
participação popular já teve grande força também nas associações de bairro, na vila dos
artistas e nos diversos grupos de teatro popular.

OS PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO ATUAL

"A administração atual aprofundou os problemas de administrações anteriores.
Prometeu metas abstratas como compromisso da administração, renovação e orgulho de
ser osasquense, mas piorou a desigualdade da cidade que já existia, desorganizou os
serviços municipais e não enfrentou a corrupção sistêmica. A atuação na
pandemia foi catastrófica, sendo uma das piores cidades da região metropolitana
em números de casos e mortes por milhares de habitantes.”
Simony dos Anjos
Os problemas de Osasco, geralmente atribuídos a um planejamento desordenado, não
consideram que a cidade foi organizada para atender interesses e regalias do topo dos
poderes econômicos, políticos e sociais e não aos interesses da maioria da sua população.
Com mais de 50 anos de emancipação, os Povos Indígenas nunca foram reconhecidos ou
agraciados com uma proposta de políticas públicas permanentes no sentido de manter e
resguardar aos Povos Indígenas e suas culturas. Para a transformação efetiva da cidade de
Osasco precisamos olhar com lupa para os problemas atuais da cidade nas diversas áreas.
O governo atual se mostrou incapaz de combater opressões e estimular uma solidariedade
transversal em direção da diversidade. A população da periferia, os negros, a população
LGBTI+, as mulheres não tiveram espaço neste governo e políticas adequadas para
combater as opressões históricas. Este governo aprofundou a crise do serviço público com
privatizações, terceirizações e falta de investimento nos setores sociais piorando a
qualidade dos serviços oferecidos à população.
Os trabalhadores públicos de Osasco, das diversas áreas, têm sido constantemente
atacados por estas políticas e estão subordinados a gestões estruturalmente opressoras,
com cargos comissionados, que em muitos casos praticam assédio moral e distribuem
favores de forma clientelista. A falta de transparência e a corrupção sistêmica fazem parte
da lógica de privatização e mercantilização dos serviços públicos.
Na educação o ensino integral de poucas escolas foi terceirizado absorvendo grande
quantidade de recursos sem transparência. As creches são insuficientes, tratadas pela
gestão atual como depósitos de crianças, sem espaço adequado para o desenvolvimento
infantil e também estão sendo terceirizadas onde o resultado é a piora da qualidade do
ensino. A prefeitura atende 36% das crianças, ficando abaixo da meta do Plano Municipal
de Educação, de atender 50% das crianças da cidade. Nos outros níveis de ensino as
escolas estão com estruturas físicas deterioradas, principalmente nos bairros mais
periféricos. As salas são superlotadas afetando a qualidade do ensino e faltam materiais,
pois não existem verbas específicas destinadas para estas necessidades. O analfabetismo
da população adulta é um problema para quase 20 mil moradores, mas são poucas salas
para atender esta demanda.
.

A saúde que deveria ser tratada como um direito social de todos os moradores está sendo
transformada em mercadoria, com a gestão atual privatizando hospitais e Unidades
Básicas de Saúde (UBS). A atual pandemia da COVID 19, com número alto de casos e
mortes na cidade, demonstra que a gestão atual foi omissa, péssima e insuficiente para
proteger a população. Não colocou a saúde como prioridade, diminuiu o número de
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além da redução de leitos hospitalares
numa cidade que sempre teve uma fila de espera para procedimentos cirúrgicos eletivos.
O tempo de espera para a realização de consultas nas especialidades e exames é
vergonhoso. Só para dar um exemplo recente, os resultados de exames laboratoriais
demoram mais de três meses para doenças infectocontagiosas. Faltam especialistas e
diferentes trabalhadores da saúde, criando inúmeras dificuldades para que o usuário
tenha acesso ao atendimento conforme a sua necessidade de saúde.
A desigualdade na cidade afeta as condições de saúde e de vida. O desemprego e a
precarização do trabalho crescem assustadoramente na cidade, que nem conta com uma
pesquisa de emprego periódica, mas que já mostrava em suas praças e ruas, mesmo antes
da pandemia, o aumento do número de desempregados e de trabalhadores na
informalidade. Este aumento acelerou com o avanço da pandemia na cidade.
As péssimas condições de saneamento ainda são um problema na cidade, sendo que no
ano de 2018, 114 crianças perderam a vida antes de completar o primeiro ano de vida, a
média dos últimos quatro anos é 122,2, portanto não ocorreram melhoras no cuidado
daqueles que estão na fase frágil do ciclo de vida. Tal contexto também fica evidente
também no número de 920 mães que tiveram menos de três consultas de pré-natal neste
mesmo ano.
O atendimento em saúde para as mulheres na cidade é precário. A Casa Abrigo e o Centro
de Referência da Mulher Vítima de Violência são insuficientes, com ausência de
funcionários e uma alta demanda, inclusive de outras cidades da Região Oeste. A alteração
da área central do Centro de Referência dificultou o acesso, assim como o horário restrito
de funcionamento. Os dados sobre violências contra as mulheres deveriam ser atualizados
e divulgados constantemente, mas não é isso que acontece e não há um atendimento
integral especializado para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sobre a violência
contra a população LGBTI+ também não existem dados. Os protocolos dos serviços de
saúde deveriam ser completamente integrados e ágeis, mas a prefeitura é incapaz de
fornecer

uma

simples

tabela,

com

protocolo

e

endereços

e

encaminhamentos

emergenciais.
Os números de atendimentos da atenção básica divulgados não correspondem à realidade
de saúde da população. Tal dissonância está associada a este modelo de privatização que
vem sendo aplicado em Osasco há mais de meia década na terceirização do Hospital
Municipal Antônio Giglio e agora nesta gestão com a contratação de uma empresa privada
logo no início da pandemia da Coronavírus para gerir algumas Unidades Básicas de Saúde.
Desta forma, governo atual reproduz os entraves para uma saúde pública de qualidade: o
subfinanciamento da estrutura pública, a precarização do SUS e o estímulo à lógica
privada.
.

No transporte, a desigualdade também é um problema, pois a forma como a tarifa é
constituída onera os mais pobres e aprofunda ainda mais o abismo social que temos na
cidade. O modelo de financiamento da operação de serviços de transporte com base no
pagamento feito pelo usuário ao girar a catraca do coletivo faz com que o transporte seja
lotado, pouco competitivo e de baixa qualidade para a população. O encarecimento das
tarifas do transporte público é uma das razões de transferência da demanda para o
transporte individual, aumentando os engarrafamentos na cidade e pressionando, de
forma cíclica, novamente o custo do transporte público pago pelo trabalhador. Este ciclo
de aumentos constantes acima da inflação aconteceu na cidade em todos os períodos,
excedendo o ano de 2013 no qual Osasco estava inserido no cenário de manifestações
populares. O resultado é que o transporte na cidade de Osasco, considerando o
quilômetro rodado, tem uma das tarifas mais caras do país. E a qualidade do serviço
oferecido não é boa, principalmente para a periferia. As administrações anteriores e o
governo atual organizaram o sistema de transporte para atender as vantagens de duas
empresas de ônibus que atuam na cidade.
Na Cultura, a gestão atua e as anteriores desconsideraram as tradições culturais de grupos
históricos e importantes na formação da social de Osasco, como os Povos Indígenas, os
Afros descendentes, do povo nordestino entre outros. Nunca nos foi apresentado um
programa efetivo de preservação, amparo, de formação e pesquisa de tais culturas. O
Museu de Osasco Dimitri Sansaud de Lavaud também foi tratado com descaso por estas
administrações, sem um projeto de investimento e valorização, com seu prédio histórico
necessitando de reformas estruturais e restauro. A gestão atual engavetou o Plano
Municipal de Cultura (PMC) que foi realizado de maneira coletiva e democrática entre os
anos de 2013 e 2015. E nas áreas ambientais e também do Esporte e Lazer, os espaços
públicos existentes como parques, equipamentos esportivos, praças são insuficientes e por
vezes inadequados.
A política para o direito à moradia para os mais pobres foi abandonada pelo governo atual,
favorecendo a especulação imobiliária, os proprietários da terra e empresários da
construção. A privatização das terras públicas é um problema aprofundado pela
administração atual em detrimento de uma política ambiental e popular de moradia.
Projetos que estão em andamento ou paralisados têm esta característica como a Operação
Urbana Consorciada denominada “Tietê II”.
Na segurança pública, a sensação de insegurança cresce entre os moradores, mas a gestão
atual não enfrenta os problemas e militariza a GCM transformando-a em uma “mini Rota”
ineficiente, que não valoriza os trabalhadores da segurança pública, que têm péssimas
condições de trabalho e de salário ocasionando uma alta rotatividade.
A prefeitura atual, assim como em governos anteriores, negligencia o papel das mulheres
como agentes de construção de uma cidade inclusiva. A composição masculina do governo
atual e da câmara de vereadores com pouquíssima participação das mulheres é sintoma
desta grave situação.

Outra população esquecida pelas gestões anteriores e também pela administração atual é
a população idosa. As estimativas populacionais para a cidade apontam um crescente
aumento desta população, mas a pouca atenção referente as políticas públicas para esta
idade pioram a qualidade de vida destes moradores. O fato é que, nestes anos de
péssimas administrações, consolidou-se uma elite localizada com influências políticas,
econômicas e sociais que ditou os rumos estratégicos e prioridades das gestões,
desprezando, além das mulheres, a juventude, os Povos Indígenas, os idosos, a população
negra, LGBTI+ e os moradores periferia, sem assistência e sem investimento orçamentário
adequado ampliando opressões estruturais que resultam em três grandes problemas que
vamos enfrentar:

A desigualdade social e econômica
A crise dos serviços municipais
A corrupção sistêmica

O Desastre da gestão atual no combate a Pandemia do
Novo Coronavírus.
A atuação deste governo na pandemia da Covid 19 foi catastrófica do ponto
vista sanitário e econômico. Um governo perdido que demorou a tomar
medidas concretas que não foi transparente nos dados, que fez o absurdo
de privatizar serviços de saúde em meio a pandemia, que seguiu numa
postura reducionista colocando a população em risco para beneficiar
grandes empresários e que não utilizou o orçamento da cidade para
beneficiar os mais pobres e não fortaleceu o sistema de saúde para o
enfrentamento da emergência sanitária. A consequência foi que a cidade
de Osasco teve uma das piores gestões das cidades do estado considerando
proporcionalmente o número de casos e mortes ao número de habitantes e
também uma aceleração do desemprego.

"Na minha história vivenciei na prática as consequências destes problemas
e me comprometo com toda a população de Osasco a enfrentá-los com uma
transformação social profunda na cidade. Desde muito nova vivenciei a
participação popular como representante da cidade no Congresso da
Juventude e depois como conselheira da creche. Tenho a convicção que só
avançaremos com a participação direta da população negra, das mulheres,
dos jovens, da população LGBTI+, da periferia, dos idosos, das pessoas com
deficiência e por isso destaco a transversalidade destas questões no
programa. Antes de apresentar meus compromissos, segue uma análise do
orçamento da última gestão, indicando de onde vamos obter recursos para
financiar as propostas do nosso programa"
Simony dos Anjos

ANÁLISE DO ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DAS PROPOSTAS DO
NOSSO PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE OSASCO
A cidade de Osasco dispõe, segundo o IBGE, do segundo maior PIB municipal do estado de
São Paulo e o sexto do Brasil, sendo reconhecida como uma grande cidade-metrópole que
congrega, principalmente, serviços e comércio em sua economia local. Esta característica
possibilita a cidade almejar robustos níveis de arrecadação tributária. Contudo, mesmo
diante do elevado montante arrecadado, o município enfrenta enormes déficits e
precariedade na prestação dos serviços públicos da administração municipal. Desta
maneira, as demandas sociais por uma cidade acessível e inclusiva, que coloque a
trabalhadora e o trabalhador como prioridade, têm se tornado secundárias diante das
gestões passadas.
No ano de 2019 o montante de despesas liquidadas do município alcançou a marca de 2,5
bilhões de reais. Entretanto, desde 2013, a participação das despesas em Saúde, Educação,
Assistência Social, Habitação, entre outras, tem perdido espaço dentro do orçamento do
município. Esta perda de participação na despesas em valorosas áreas sociais tem sido
compensadas por aumento nas despesas em obras públicas na cidade. Neste sentido,
identifica-se uma reorganização das prioridades da cidade, se voltando para o setor
construtivo e oferecendo cada vez menos prioridade e respostas às demandas sociais. Na
prática, também significou, ao longo dos anos, menos profissionais atuantes nas áreas de
saúde e educação, precarizando o acesso e o atendimento aos serviços públicos.
No âmbito das arrecadações tributárias, o município tem no ISS e ICMS suas principais
fontes tributárias, seguida do IPTU, sendo em torno de 35%, 15% e 12% respectivamente
no ano de 2019. Evidenciando a importância do setor de serviços para o município.
Entretanto, a cidade apresenta uma disparidade entre os demais municípios da grande São
Paulo, na medida em que a alíquota do ISS para serviços bancário é praticada na média de
2% em Osasco, mas nos outros municípios a mesma alíquota é praticada em 5%.
Contraditoriamente, serviços culturais como cinema e teatro, serviços médicos, serviços de
funilaria são tributados em média em 5%, acima do que é tributado os bancos.
No governo de Simony dos Anjos vamos priorizar o orçamento para as áreas sociais,
transferindo recursos para a população mais pobre, investindo nos direitos sociais, através
da inversão de prioridades no orçamento com mudanças imediatas na tributação de
bancos e grandes empresas.
.

"OSASCO DAS MULHERES, DA POPULAÇÃO NEGRA, DOS POVOS
INDÍGENAS, DA DIVERSIDADE, DA JUVENTUDE. OSASCO DÁ GENTE!"
Simony dos Anjos

PRIORIDADES
"As prioridades fazem parte dos
compromissos do nosso governo
que respondem aos principais
problemas da cidade. Com medidas
concretas, desde o primeiro dia
como prefeita,
com coragem, determinação,
liderança e embasamento técnico em conjunto com a participação
popular - vou lutar todos os dias do
meu governo para uma cidade em
que possamos criar nossas crianças.
Simony dos Anjos

Enfrentar as consequências da pandemia
Reduzir as desigualdades
Renda Comunitária Osasco
Transferência de renda, inicialmente para mulheres, que
vai fortalecer a educação e o comércio local
Enfrentar a corrupção sistêmica
Implantação do Governo Aberto de Osasco
Tranformar as formas de governar
Programa de Participação Popular
Superar a crise dos serviços municipais
Programa Osasco dos Direitos Sociais
Valorização dos trabalhadores e impacto direto na
qualidade dos serviços, como a saúde pública

COMPROMISSO 1: ENFRENTAR AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA E
REDUZIR AS DESIGUALDADES
O PLANO RENDA COMUNITÁRIA OSASCO tem a missão de ser o maior programa de
transformação social de Osasco em toda a sua história. Uma política popular interligada
para a retomada da cidade, promovendo: transferência de renda, fortalecimento da
educação, incentivo aos comércios e aos trabalhadores informais, possibilitando aumento
da arrecadação da prefeitura e do desenvolvimento comunitário.
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Nas gestões anteriores e na atual de Osasco, o papel das mulheres foi colocado como
secundário, coadjuvante e inferior ao dos homens. A falta de uma política pública com foco
nas mulheres se torna um entrave para a promoção e reconhecimento destas como
agentes centrais do funcionamento da cidade. Uma perspectiva de desenvolvimento
comunitário deve ter seu foco em apoiar concretamente estas mulheres possibilitando, por
um lado, que elas possam desempenhar diferentes papéis na sociedade – inclusive
diminuindo carga de trabalho e aumentando o tempo para participarem da comunidade e
para os cuidados já exercidos com os filhos – e por outro modificando concretamente as
estruturas patriarcais da sociedade.
A proposta transformadora do programa de Simony dos Anjos é a efetiva remuneração das
mulheres pelos trabalhos de cuidado já exercidos e fortalecimento da educação pública
através de um programa de renda básica que tem como sua primeira etapa a promoção da
transferência de renda para as mulheres mães ou responsáveis por filhos nas escolas
públicas da cidade de Osasco, da creche até o último ano do Ensino Fundamental II
(inclusive mães na fila de espera por creche).

Estas mulheres mães, que residam na cidade por mais de 3 anos, irão receber uma renda
mensal no valor inicial 300 Reais. Esta renda irá complementar outros auxílios e condições
mínimas para que possam ter segurança financeira, fortalecendo um maior envolvimento
na atividades de gestão compartilhada das escolas, assim como de formações para
incubadora de empreendimentos comunitários.
A proposta está articulada à uma moeda social eletrônica com unidade de conta própria
que, através de um banco comunitário, será creditado às mulheres e podendo ser gastos
nas unidades comerciais de Osasco cadastradas. A forma de pagamento garantirá
segurança e maior acessibilidade para as mulheres beneficiadas e possibilitará maior
circulação de renda dentro do município incentivando e estimulando o comércio local. A
proposta tem por base o caso de sucesso implementado na cidade de Maricá e
reconhecido

internacionalmente.

Os

trabalhadores

informais

serão

devidamente

formalizados para poderem efetuar suas vendas recebendo pagamento através deste
cartão. Comerciantes irão trocar o valor recebido na Moeda Social por Reais de maneira
também eletrônica.
Esta será a primeira etapa de implementação. Conforme o programa tenha atuado e sido
exitoso em seus estágios iniciais e experimentais, os estágios seguintes de implementação
serão sua ampliação para um corpo social maior. Portanto, visando também ampliar seu
alcance para mulheres não-mães, idosos e demais agrupamentos sociais que o Congresso
da Cidade possa propor.
O programa visa contar com 50 milhões do orçamento público da cidade em seu estágio
inicial através da nossa política de reforma tributária, amparada principalmente em
maiores e mais justas arrecadações dos bancos, o programa pode ser ampliado ao longo
dos anos. O programa tem por proposta ser uma retomada social para este período em
que enfrentamos a Pandemia, mas tem por base ser um amplo e permanente programa.

O Programa Renda Comunitária
também será para os jovens do Ensino
Médio, com a inclusão de uma
assistência a partir de critérios
definidos pelas próprias escolas - com
participação popular. Vamos
potencializar a relação dos
estudantes com a escola a partir de
atividades educacionais, culturais,
esportivas que possam contribuir
para a comunidade diminuindo sua
exposição às violências urbanas.

COMPROMISSO 2: ENFRENTAR A CORRUPÇÃO SISTÊMICA
“O histórico político das administrações de Osasco mostra que as castas
políticas, econômicas e sociais sempre foram privilegiadas e não as pessoas
como eu: mulheres, negras, moradora da periferia. É deste processo de
constituição de regalias e racismo estrutural no qual a corrupção sistêmica
se instalou na cidade. A centralização e falta de transparência são
problemas de gestão que favorecem a lógica da corrupção sistêmica. É
completamente necessário acender as luzes de todos os espaços do poder
municipal, promovendo uma efetiva transparência das ações em cada
segmento. O nosso governo irá enfrentar esta situação trazendo a proposta
efetiva do Governo Aberto de Osasco”.
Simony dos Anjos

GOVERNO ABERTO DE OSASCO
Com o GOVERNO ABERTO DE OSASCO, nós vamos aplicar 6 medidas urgentes no conjunto
da gestão da prefeitura de Simony dos Anjos para mudarmos essa realidade:

PROPOSTAS
A criação do Observatório Independente dos Gastos Públicos.
Auditoria de todos os contratos municipais com revisão e reversão gradativa de
contratos contrários ou que mercantilizam o bem comum e os direitos sociais,
como as privatizações e terceirizações.
Redução constante dos custos do alto escalão do governo e cargos de confiança,
com

publicação

de

declaração

patrimonial

e

conflito

de

interesses

de

funcionários do alto escalão.
Implantar

plataforma

permanente

de

participação

e

controle

social

do

orçamento e dos gastos em todas as ações governamentais ou que envolvem
investimentos públicos.
Definir metodologia transparente de avaliações coletivas dos serviços públicos
ou comunitários, com monitoramento da execução dos planos e propostas
dentro dos prazos estabelecidos.
Incentivar denúncias de abusos e corrupção com programa de proteção aos
denunciantes de corrupção

COMPROMISSO 3: GOVERNO POPULAR, COM PARTICIPAÇÃO
EFETIVA DOS MORADORES DE OSASCO
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
Criar formas de compartilhar poder e garantir a participação popular será uma dos
objetivos do governo de Simony dos Anjos. Nós vamos implantar uma forma efetiva de
administrar o município junto com as pessoas, compartilhando as ações do poder
executivo. Para isso vamos iniciar um processo de criação compartilhada dos PLANOS DE
AÇÃO

DOS

BAIRROS,

do

CONGRESSO

DA

CIDADE

e

dos

LABORATÓRIOS

DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR.
Os Planos de Ação dos Bairros, assim como o Congresso da Cidade, não serão baseados
apenas dos consensos construídos entre os debates populares, mas as diferenças serão
submetidas a duas CONSULTAS PLEBISCITÁRIAS que serão realizadas pelo poder
executivo após seis meses de governo e depois de dois anos. Os Laboratórios de
Participação Popular referem-se à organização da gestão comunitária de espaços, sendo
um objetivo que impacta diretamente as formas de governar da cidade. A gestão do PSOL
de Simony dos Anjos vai inaugurar uma nova relação do cidadão com a cidade.

PROPOSTAS
Criar e articular, nos diferentes bairros da cidade, assembleias populares que
irão seguir uma metodologia de debates para definir prioridades e propostas
para os Planos de Ação dos Bairros e para o Congresso da Cidade.
Criar Laboratórios de Participação Popular, com o desenvolvimento de protótipos
de autogestão das comunidades e dos trabalhadores – de acordo com
manifestação de interesse dos envolvidos - em serviços e equipamentos
municipais.
Definir em conjunto com a população ações da prefeitura em dois Congressos da
Cidade, a serem realizado com seis meses e dois anos de governo para decisões
compartilhadas em diversas áreas.
Criar duas Consultas Plebiscitárias para decidir conjuntamente com a população
questões sobre o Congresso da Cidade assim como questões dos Planos de Ação
nos Bairros que não foram consensuais.
Fortalecimento dos planos setoriais realizados coletivamente e de todos os
Conselhos existentes nas diversas áreas e nos diferentes equipamentos público
cumprindo suas decisões coletivas.
Implantação de conselhos de direitos das pessoas LGBTI+ no âmbito municipal e
regional para controle social da gestão pública, garantido por meio do plano
municipal de política pública LGBTI+.

COMPROMISSO 4: SUPERAR A CRISE DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Fazem parte deste compromisso o Programa Osasco dos Direitos Sociais com a Reforma
Organizacional do Serviço Público nos diversos setores e equipamentos públicos com
propostas gerais. E também as propostas específicas de Saúde, Educação e Assistência
Social

PROGRAMA OSASCO DOS DIREITOS SOCIAIS
Partimos da concepção de que uma série de setores – saúde, educação, cultura, assistência
social, segurança pública, esporte e lazer- são direitos para uma existência e não uma
mercadoria ou apenas concessões. Desse modo, estas áreas se relacionam intimamente
entre si, numa intrincada rede capaz de conduzir a outro modelo de sociedade. Para
avançarmos em determinado direito social, necessariamente precisamos melhorar nos
demais. Desta forma, na prefeitura de Simony dos Anjos o Programa Osasco dos Direitos
Sociais será fundamental para superarmos a crise do serviço público municipal trazendo
mais direitos para os moradores da cidade com propostas que envolvem todos os serviços
e equipamentos públicos das diversas áreas.

REFORMA ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO
O sentido desta transformação do serviço público
de diversas áreas deve ser o de VALORIZAÇÃO
DOS TRABALHADORES e potencializar as relações
de trabalho, de forma solidária, achatando
hierarquias,
fortalecendo
autonomia,
transparência e criatividade dos serviços nos
seus planejamentos estratégicos compartilhados
entre trabalhadores e comunidades.
Isto combinado com ações verticais de:
avaliações constantes, regulações gerais, difusão
das melhores práticas e investimentos.
A reforma nos serviços públicos será realizada
com a ampliação da participação da população e
dos próprios trabalhadores, garantindo direitos
sociais com efetiva qualidade.

PROPOSTAS
Diminuir drasticamente o número de cargos comissionados criando dinâmicas de
trabalho horizontais entre os trabalhadores, privilegiando funcionários de
carreira para as funções de liderança e realizando processos de escolha
democrática para cargos públicos.
Valorizar os trabalhadores do serviço público municipal através de planos de
carreiras

e

aumento

gradativo

de

salários

utilizando

parâmetros

do

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).
Investir em formações para os profissionais do serviço público com foco na
diversidade, combate às opressões e tratamento digno dos idosos. Investir em
formação técnica permanente em parceria com as Universidades da região.
Realizar de forma emergencial concursos públicos para as diversas áreas com um
programa de cotas para a população negra, indígena e LGBTI+.
Separar a coordenadoria de políticas para as mulheres, pessoas com deficiências
e promoção da igualdade racial em Secretarias próprias com autonomia
financeira e gerencial para realização de ações transversais.
Criar disque denúncia para acolher denúncias de racismo institucional que
cidadãs e cidadãos osasquenses tenham sofrido nos atendimentos da cidade.

SAÚDE
No governo de Simony dos Anjos, a saúde será um direito para toda população de
Osasco. Para essa transformação é fundamental a compreensão da saúde em sua
complexidade, envolvendo outros direitos sociais, pois as condições de vida e de trabalho
estão relacionadas às condições de saúde da população. A defesa de um Sistema Único
de Saúde público, gratuito, estatal e de qualidade é premissa fundamental e, desta forma,
nosso governo irá rever a estratégia privatizadora contrária ao bem comum que vem
sendo utilizada na cidade de Osasco há muitos anos.
Transformar a realidade da saúde na cidade é ainda mais necessário diante da atual
pandemia da COVID 19. Desta forma defendemos a ampliação do SUS a partir dos
territórios, com ampliação das equipes e acordo com a necessidade dos bairros e das
Unidades Básicas de Saúde. A nossa proposta não é restrita ao adoecimento ou centrada
na estrutura hospitalar, mas é principalmente uma proposta de fortalecimento da saúde
preventiva, da atenção básica e realizada pela participação popular.

PROPOSTAS
Ampliar horário de atendimento nos ambulatórios de especialidades e
incentivar esta ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, para que
trabalhadores possam ter acesso a consultas e atividades educativas, de
acordo com a demanda.
Fortalecer as Unidades Básicas de Saúde (UBS) como centro organizador do
sistema de saúde, com equipes multiprofissionais, valorização de programas
preventivos, minucioso conhecimento do território e da realidade das pessoas
atendidas.
Priorizar a atenção básica, agindo sobre as iniquidades, com ampliação e
valorização da política de atenção básica através da atuação comunitária Programa de Agentes Comunitários de Saúde e da Estratégia da Saúde da
Família.
Acelerar a realização de exames e consultas de pessoas que estão nas filas de
espera por atendimentos e procedimentos na cidade através da reestruturação
do sistema a partir da UBS e contratação de novos profissionais.
Ampliar e articular as Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) no cuidado de
pessoas

com

sofrimento

psíquico

através

de

suporte

qualificado

aos

profissionais, valorizando práticas de inserção nos territórios.
Promover ações em conjunto com a Atenção Primária, CAPS Álcool e Drogas e
consultórios de rua; com atividades educativas intersetoriais, atendimentos
interdisciplinares - com usuários e familiares - e implementar medidas de
redução de danos.
Promover acesso ao pré-natal de qualidade, atendimento digno durante o
trabalho

de

parto

e

puerpério,

inclusive

em

situações

de

abortamento,

promovendo o protagonismo feminino. Acompanhamento ao pré-natal específico
da mulher negra combatendo formas de racismo institucional.
Criar centros de parto normal ou casas de parto na cidade de Osasco, com
inserção das Obstetrizes, Enfermeiras Obstétricas e Doulas, com enquadramento
destas no Plano de Cargos, Vencimentos e Salários da cidade.
Promover constante controle social dos serviços pelos conselhos de saúde e
também através dos Planos de Ação nos Bairros e do Congresso da Cidade,
utilizando a opinião deliberativa de trabalhadores e usuários dos serviços para
qualificar a atenção em saúde.

Promover discussões para criar processos participativos para escolha de
gestores dos serviços, entre os concursados, considerando pré-requisitos de
formação técnica e participação dos trabalhadores e usuários.
Implementar

transparência

nas

filas

por

atendimento,

colocando

fim

as

indicações utilizadas pelas elites do executivo e do legislativo como forma de
clientelismo.
Implementar programas de saúde com qualificação destinados aos setores
historicamente oprimidos como mulheres, negros/as, indígenas, quilombolas e
outras comunidades tradicionais, LGBTI+, pessoas em situação de rua, idosos e
pessoas com deficiência
Promover assistência respeitosa para mulheres, LGBTI+, crianças, adolescentes e
outras pessoas em situação de violência nos serviços de saúde; com escuta
qualificada, orientação, encaminhamento adequado e garantia de sigilo e
privacidade às vítimas.
Garantir atendimento digno à população negra; respeitando suas crenças e
cultura, além de capacitar os profissionais quanto à anemia falciforme e sua
maior prevalência nesta população e coibir atos racistas de qualquer natureza.
Garantir

atendimento

para

a

população

idosa

com

serviços

específicos,

formações e contratação por concurso de profissionais de saúde especialistas
Integrar os serviços de Assistência Social e dos Centros de Referência em Saúde
do Trabalhador à Atenção Primária, com matriciamento entre as equipes e
atividades nos locais de trabalho. Criar políticas de acolhimento relacionadas à
saúde do trabalhador em Saúde
Articular e fortalecer as intervenções de vigilância em Saúde do Trabalhador,
combatendo condições precárias de trabalho e contribuindo para a prevenção de
acidentes e doenças profissionais.
Articular a regionalização da saúde baseado nos critérios do SUS, fortalecendo o
diálogo com municípios vizinhos.
Incentivar e dar suporte para os trabalhadores da saúde atuarem em rede com
profissionais de outras áreas, como em relação aos Centros de Referência da
Mulher e com os profissionais da educação. Debater intersetorialmente a
medicalização da vida e incentivar, quando possível, a desmedicalização.
Capacitar os agentes de saúde pública em parceria com os órgãos federais de
atendimento à saúde indígena, objetivando um atendimento adequado aos
pacientes oriundos dos povos tradicionais.

Desenvolver capacidade de pesquisa na área da saúde, em parceria com
universidades da região, na formulação e avaliação qualificada de políticas
públicas com o desenvolvimento de um Laboratório Municipal de Investigação
em Saúde.
Incluir a pessoa com deficiência na rede de atenção integral à saúde. Promover
formação aos profissionais no sentido de considerar a pessoa com deficiência
como um cidadão e não apenas como portador de uma ou mais limitações.
Combater a gordofobia através de campanhas e garantir a pessoa gorda serviços
e atendimentos adequados.
Desenvolver campanhas de prevenção às deficiências e implementar práticas de
cuidados domiciliares envolvendo equipes de saúde da família e de assistência
domiciliar. Garantir o provimento e a adequação de tecnologias que ampliem as
possibilidades de independência e de inclusão das pessoas com deficiência.
Criar equipamento de Centro-dia para pessoas com deficiência, unidade de
assistência social para pessoas com deficiência em situação de dependência,
propiciando o desenvolvimento da autonomia e a inserção comunitária.
Promover espaços de Educação Popular em Saúde, tanto nas unidades de saúde
quanto no território; incorporação de Práticas Integrativas e Complementares no
rol de serviços oferecidos, com capacitação e contratação de profissionais.
Fortalecer com investimento serviço de referência no atendimento específico à
mulher vítima de violência.

EDUCAÇÃO
A prefeitura do PSOL vai garantir o acesso da população à educação pública, inclusiva,
laica, gratuita, sem preconceitos e com qualidade. Vamos ter políticas para combater
opressões, para a ampliação do acesso, à garantia de permanência e à conclusão da
formação com êxito em todas as etapas e modalidades educacionais. Vamos reverter
projetos contrários ao bem comum, como as ações de privatização da educação. Iremos
inverter prioridades e ampliar os recursos destinados à educação, principalmente para os
bairros mais pobres e com maiores déficits educacionais, realizando uma transformação
nas escolas com efetiva construção da participação popular dos estudantes, professores e
da comunidade escolar. Vamos diminuir o número alunos por sala e garantir verbas para
atender as necessidades de todas as escolas públicas da cidade.

PROPOSTAS
Garantir aos trabalhadores da educação boas condições de trabalho, com
liberdade de expressão e pensamento crítico. Implementar propostas de
educação para a diversidade que combatam as opressões e violências
domésticas, de gênero, raciais e étnicas.
Valorização dos professores da educação básica, de forma que a média salarial
seja igual a dos demais profissionais do município de Osasco com formação
equivalente.
Reformar os espaços físicos das escolas – iniciando pelos bairros periféricos –
propiciando

as

escolas

tenham

quadra

coberta,

biblioteca,

laboratórios,

refeitório e internet banda larga, com fornecimento dos equipamentos, de
acordo com as demandas da participação popular.
Destinar verba para sua manutenção permanente das escolas, possibilitando a
contratação de empreendimentos comunitários locais para a realização destes
serviços.
Destinar

verbas

a

todas

as

escolas

de

forma

planejada,

contínua

e

desburocratizada para o desenvolvimento de seus Projetos Político Pedagógicos,
com verba específica e constante destinada à aquisição de materiais de higiene,
limpeza, de escritório e didáticos.
Diminuir gradativamente do número de alunos por sala de aula em todos os
níveis de ensino
Abrir salas de aula para o Ensino de Jovens e Adultos em todos os bairros da
cidade, com opção de horários, seguindo o modelo de Paulo Freire, em
colaboração com movimentos sociais e outros parceiros de forma a zerar o
analfabetismo na cidade, com atenção especial a população idosa.
Regulamentar
Internacional

a

educação

sobre

os

inclusiva

Direitos

da

na

cidade

pessoa

com

seguindo

a

deficiência,

Convenção
com

ampla

participação popular, principalmente das pessoas com deficiência e seus
familiares.
Implementar política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva,
com o devido Apoio Educacional Especializado (AEE), garantindo o pleno acesso e
a permanência de educandos com deficiência na rede pública, investindo na
capacitação.

Criar políticas que promovam debates escolares que fortaleçam uma educação
libertadora, incluindo discussões sobre educação sexual, gênero, combate ao
racismo e aos preconceitos como a LGBTfobia e gordofobia.
Fortalecer a educação indígena, das populações em risco social e em situação
de privação de liberdade com investimento e formação.
Fortalecer os conselhos de escola com ampla participação das comunidades
escolares, dos movimentos sociais, dos estudantes e dando condições para
autoorganização dos professores, trabalhadores da educação e estudantes.
Realizar concurso público para Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico,
Supervisor de Ensino. Para a função de Vice Diretor promover processo de
inscrição, entre os docentes efetivos da unidade escolar.
Estabelecer e regulamentar, a partir das legislações educacionais, padrões de
qualidade para a Educação Infantil da cidade.
Fortalecer a Lei Estadual 16926 que institui a Campanha Estadual Maria da
Penha nas escolas pública e particulares, impulsionando reflexões sobre o
combate a violência contra as mulheres.
Propor e organizar a FITO como escola municipal pública e gratuita, numa
perspectiva de laboratório educacional em parceria com Universidades.
Pressionar a desmilitarização da JUCO e da Associação Anjos da Guarda.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistência Social é um direito social reconhecido pela Constituição Federal. Nós vamos
fortalecer este direito para a proteção social dos mais vulneráveis, visando enfrentar a
desigualdade social e combater as violências dela decorrentes, como o racismo, o
machismo, o capacitismo, a LGBTfobia, as violências geracionais contra idosos, crianças e
adolescentes.

PROPOSTAS
Criar um CREAS na região sul da cidade de Osasco e ampliar a estruturação
dos CRAS e CREAS, principalmente para as regiões mais vulneráveis, com
infraestrutura necessária e equipe completa.
Estruturar programa de locação social para pessoas em situação de rua,
adotando modelo “Moradia Primeiro”, onde primeiro se garante a moradia, para
depois possibilitar o acesso à saúde, trabalho, etc.

Ampliar o número de famílias acolhedoras conforme previsto no Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA) e criar a guarda subsidiada para garantir apoio
financeiro para que a criança possa ficar com algum membro da família quando
houver necessidade de afastamento do responsável cuidador
Criar serviço de cuidadores de pessoas com deficiência e de idosos, evitando a
sobrecarga

familiar

nos

cuidados

e

o

abrigamento,

e

propiciando

o

desenvolvimento da autonomia e a inserção comunitária.
Criar um serviço de acolhimento de idosos com baixa renda em República, com
acompanhamento e reconstrução de vínculos familiares e comunitários.
Fortalecer os conselhos gestores das unidades com participação deliberativa dos
trabalhadores e da comunidade.
Articular e integrar a assistência social com os demais serviços da comunidade
das demais políticas públicas (como trabalho, saúde, educação, cultura, esporte,
lazer, etc.) e com as associações de bairros.
Fortalecer a discussão sobre racismo, machismo, capacitismo, LGBTfobia, e
demais violências interseccionais nos CRAS, CREAS e nas articulações nos
territórios.
Fim do Fundo Social de Solidariedade, sendo suas ações incorporadas pelas
políticas públicas de direito da população. As doações do setor privado serão
incentivadas junto ao Programa Virasser Osasco.
Ampliar e aperfeiçoar Casa Abrigo para mulheres, aumentando número de vagas
para moradoras de Osasco e estruturação do serviço para recebimento de
adolescentes quando necessário.
Criação de casa de abrigo para LGBTI+, no centro da cidade, tornando-se um
local de oficinas, qualificação e também espaço cultural de valorização da
diversidade.
Ampliar serviço do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência (CRMVV)
para outras regiões da cidade e horários de atendimento para oferecer
assistência no horário noturno, nos fins de semana e feriados. Criação de
espaços de acolhimento destinados a mulher em situação de rua.
Articular políticas para as famílias de catadores de material reciclável
Tornar o recenseamento urbano da população indígena na cidade política pública
- com periodicidade de 4 anos - para efetivação de políticas públicas municipais
da saúde, educação e habitação para esta população, assim como implementar
políticas já existentes em outros níveis de governo.

COMPROMISSO 5: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIOS NOS BAIRROS DA CIDADE
Fazem parte deste compromisso o Programa Osasco do Desenvolvimento Comunitário com
propostas gerais e as propostas específicas da Cultura das Práticas Corporais, Esporte e
Lazer.

PROGRAMA OSASCO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
O programa Osasco pelo Desenvolvimento Comunitário traz uma perspectiva concreta
baseada no incentivo à solidariedade transversal com justiça social, sobretudo, para os
setores mais pobres. São propostas efetivas que mudam a lógica de governar. É o governo
de Simony dos Anjos invertendo prioridades e transformando nossa cidade. Abaixo um
conjunto de propostas gerais de incentivo dos EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS.
Vamos também ampliar a potência comunitária com acesso aos direitos sociais de toda a
população através do espaço pedagógico e comunitário dentro e fora das escolas públicas
de Osasco em horários alternativos e nos fins de semana. Toda a comunidade será
beneficiada com serviços do PROJETO DIREITOS NA ESCOLA envolvendo as diversas áreas
sociais como: promoção de saúde, coletivos de práticas corporais, coletivos culturais,
cursinhos populares, formações e capacitações. O espaço da escola estará disponível para
as reuniões das associações de bairro e para os projetos de empreendimentos
comunitários e atividades com a população idosa.

PROPOSTAS
Criar editais públicos para escolha de coletivos formados em todos os
bairros da cidade para a gestão de empreendimentos comunitários tais
como: lavanderia coletiva, horta comunitária, comunicação comunitária,
coletivo de cuidado animal, cooperativas, bancos comunitários, mutirões de
moradia, produção artística comunitária, etc.
Promover o Programa Direitos na Escola possibilitando o uso do espaço
escolar pela comunidade em horários alternativos, realizando diversas
atividades educativas, de lazer e de combate às opressões.
A partir do projeto Direitos na Escola, organizar também espaços nos
bairros para as atividades esportivas, culturais, de lazer e de combate às
opressões para as crianças em programa de contra turno escolar
Fortalecer, em parceria com as Universidades da região, a Incubadora Pública de
Empreendimentos Comunitários e Cooperativas, com o objetivo de oferecer
formações para diversos coletivos de moradores dos bairros da cidade de
Osasco.

Incentivar a criação de coletivos produtivos e Comunidades que Sustentam a
Agricultura (CSA), valorizando a agricultura familiar nos diversos bairros da
cidade, fomentando circuitos curtos de comercialização.
Priorizar, nas licitações públicas, compras de cooperativas e outras formas de
associativismo popular, especialmente de alimentos orgânicos para a merenda
escolar, dando preferência à produção local.
Fomentar os circuitos curtos de comercialização e consumo a partir de iniciativas
como as CSA (Comunidades que Sustentam a Agricultura), priorizando compras
institucionais e acesso a recursos.
Incentivar o associativismo na juventude e população LGBTI+, estimulando a
criação de bancos comunitários, cooperativas de crédito, consumo e produção
autogeridas, baseadas no modelo da economia solidária.
Utilizar o financiamento do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição
(FECOP) para estruturação – em conjunto aos munícipios da região – do plano
intermunicipal de resíduos que contemplem a participação progressiva das
cooperativas de catadores em todos os níveis da indústria da reciclagem.
Criar linhas de financiamento municipal específicas para jovens, indígenas e
agricultores familiares, acompanhada de formação profissional para possibilitar
a

organização

da

produção

no

campo,

estimulando

uma

perspectiva

ecossocialista e agroecológica.
Criar espaços de inclusão digital com formação específica para idosos

CULTURA
A prefeitura do PSOL vai transformar a cultura em um direito na cidade de Osasco. Por
um lado vamos assentar estruturas para realização das diretrizes estabelecidas pelo
Plano Municipal de Cultura e que garantem o pleno exercício do direito ao trabalho à
comunidade artístico-cultural da cidade. Por outro lado, a prefeitura de Simony dos Anjos
vai garantir o acesso à cultura a toda população de Osasco.
Os recursos públicos para cultura são formados tanto pelo Fundo Municipal de Apoio à
Cultura (FUMDAC) e o próprio orçamento da cultura, via empenho de valores para
atividades-fim bem como com transferências ao FUMDAC que, atualmente, é formado
apenas com as taxas de uso dos espaços públicos e abaixo do necessário.

Vale

exemplificar que a cidade de Jandira, com arrecadação bem abaixo do da cidade de
Osasco, forma seu Fundo de apoio à cultura via transferência direta do orçamento
garantido por lei.

O Plano Municipal de Cultura (PMC) transformou-se em bandeira de artistas e artesãos
que lutam pelo direito ao trabalho e ao desenvolvimento produtivo dos setores culturais
na cidade de Osasco e será retomado pela nossa gestão, com debates e promoção de
políticas afirmativas na cidade. Na cidade, apesar do grande número de artistas – negros,
mulheres, LGBTs, periféricos, trabalhadores pobres e migrantes - que são referências
históricas em nossa história artística e cultural, tais temas não são debatidos com
profundidade e não viram políticas públicas afirmativas e emancipatórias na cidade.
Nosso governo irá criar espaços de debate, fóruns e integração destes setores de forma
protagonista ao Conselho de Política Cultural.
Nossas propostas combinam a preservação da cultura e da memória que formam o
arcabouço histórico-cultural da cidade, com a inovação de códigos, formas e temas
estéticos e éticos. Será fundamental a valorização de uma cultura antirrascista através da
retomada da Casa de Angola e da cultura dos Povos Indígenas através da criação da Casa
dos Povos Indígenas. Vamos instituir sistema de fomento direto para garantir a realização
da arte e da cultura como direito social evitando sua mercantilização. Por fim, nosso
programa vai estimular o protagonismo auto-organizado da sociedade civil, criando raízes
profundas e duráveis para além das políticas institucionais.

PROPOSTAS
Efetivar o Sistema Municipal de Cultura – fortalecendo as setoriais e o
Conselho Municipal de Política Cultural – para o controle social do
orçamento a partir dos trabalhadores e demais pessoas interessadas,
fomentando a auto-organização da arte, do artesanato e da técnica.
Garantir, por lei, de dotação orçamentária para a Cultura da cidade, do
estabelecimento do orçamento em 1.5% do orçamento total. E a garantia de que
10% ou no mínimo 2,5 milhões do orçamento da cultura sejam diretamente
destinados ao FUMDAC.
Rever as terceirizações de atividades de administração e de gestão da Secretaria
da Cultura, inclusive pressionar para a extinção da lei 4912/2018, com concurso
público, valorização do funcionalismo com plano de carreira, formação e
aumento de salários.
Criar

programa

de

fortalecimento

dos

empreendimentos

populares

com

coletivos e entidades populares em conjunto com propostas do eixo Osasco pelo
Desenvolvimento Comunitário.
Retomar a Casa de Angola como um centro de formação antirracista e
promotora da cultura periférica, popular e negra da cidade de Osasco.
Criar um Centro Cultural das Tradições Indígenas como um espaço de formação.

Criar amplo sistema, garantido por lei, de fomento às artes e à cultura que
atenda:
a) Pesquisa: pesquisa em âmbito acadêmico ou estético, cujas culminâncias
devem ser publicizadas via publicação e/ou audiovisual;
b) Produção e manutenção: garantia de acesso a recursos que visem a
produção artística, envolvendo compra de equipamento e materiais, recursos
humanos e contrapartidas à comunidade via oficinas, cursos, material
audiovisual e outros;
c) circulação/exibição/publicação: promoção de circuitos artístico e culturais
ao longo do ano, cobrindo a cidade como um todo levando produções
artísticas de diversas naturezas a todos os pontos da cidade, integrando,
inclusive, teatros e auditórios de escolas particulares, associações de bairro,
igrejas e sindicatos.
d) história e memória: criação de editais para pesquisa em âmbito acadêmico
sobre a história e a memória da cidade e da região.
Realizar de forma integral o Plano Municipal de Cultura e tratativas para a
elaboração do Plano Municipal de Cultura 2025-2035.
Valorizar as culturas originárias e tradicionais da cidade, com programas de
preservação, amparo, fomento e pesquisas de tais culturas.
Criar uma política técnica de investimento e valorização para o Museu de Osasco,
em parceria com Universidades tornando-se ponto de preservação da memória
da cidade. Criação de um arquivo público da cidade.
Implementar programa popular de estímulo à leitura e à produção literária.
Modernização do sistema de bibliotecas, com integração ampla da rede, criação
de espaço digital e criação de ramal especializado em arte, cultura e artesanato.
Criar fóruns de debate e elaboração de políticas públicas para a cultura de cunho
afirmativo e emancipatório integrado ao Conselho de Política Cultural.
Valorizar de forma efetiva com investimento o Plano Juventude Viva com relação
transversal com demais programas da Secretaria da Cultura.
Criar feira de negócios da cultura para empreendimento em arte, cultura e
artesanato, aproximando as empresas da região e os produtores culturais da
cidade.
Criar incubadoras de empreendimentos culturais locais para capacitação de
coletivos, grupo, bandas e outras propostas, permitindo que trabalhadores e
trabalhadoras da cultura compreendam todo o processo da cadeia produtiva do
setor.

Manter uma feira de artesanato e economia solidária permanente de acordo com
demandas apresentadas pela setorial de artesanato, dentro de uma política
ampla de incentivo e apoio ao trabalho específico do setor.
Criar políticas para um circuito permanente de turismo cultural na cidade
organizado em diálogo constante com setoriais, Conselho de Política Cultural e
Conselho de Turismo. Utilizar a Rua Antonio Agu como imenso espaço cultural a
céu aberto.
Regularizar e incentivar o trabalho de músicos nos bares da cidade, fazendo com
que recebam cachês e direitos trabalhistas adequados ao mercado.
Reformular o sistema de ensino da Escola de Arte e Artesanato, integrando ao
trabalho feito por educadores de arte na rede pública e os cursos e oficinais
descentralizados,

convertendo-se

em

centro

excelência

com

cursos

profissionalizantes, exposições e espetáculos.
Reformar estruturalmente o prédio da Escola de Arte e investir em equipamentos
para criar novos cursos como: Hip Hop, literatura, dramaturgia, cinema e
audiovisual, artes digitais e outros.
Instituir o Fórum Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Ensino da
Arte, como prevê o PMC, formado por arte-educadores, técnicos, artistas e
conselho de política Cultural visando conhecer, mapear e qualificar todas as
atividades arte-educativas que acontecem na cidade.
Criar programas de estímulo à organização popular, com respeito e diálogo aos
movimentos, coletivos e outras formas associativas, fortalecendo a ocupação de
espaços públicos ociosos por coletivos culturais.
Efetivar o programa Osasco Cidade-Sarau, que cria circuito de ocupação de
praças, parques e outros espaços públicos com atividades culturais como saraus,
apresentações de artes do palco, audiovisual e outros promovido por coletivos,
movimentos, grupos, bandas e outros.
Valorizar e fortalecer a organização popular garantindo a deliberação dos
Setoriais referente aos eventos do Calendário Oficial da cidade. Incluir a Parada
LGBTI+ no calendário oficial.

PRÁTICAS CORPORAIS, ESPORTE E LAZER
Práticas corporais, esporte e lazer é um direito previsto na constituição que fará parte da
transformação da cidade de Osasco. No governo de Simony dos Anjos vamos superar a
ênfase nas práticas esportivas de alto rendimento – essencialmente competitivas – e
valorizar o esporte, as práticas corporais e o lazer como um direito. Nessa escolha vemos
a oportunidade de reverter a razão normativa que estabelece hipersexualização dos
corpos das mulheres, que inibe a livre expressão da diversidade sexual e reprime
violentamente a presença de pessoas LGBTI+, além de reforçar estigmas racistas.
Nossa perspectiva de esporte, práticas corporais e lazer busca contribuir para o
desenvolvimento do corpo como território de liberdades e superações, que sejam signos
do

combate

à

dominação

social,

com

diferentes

possibilidades

de

atividades,

beneficiando populações em diferentes etapas da vida. Para o PSOL reconhecemos a
cidade como espaço de lazer, com suas ruas, praças, parques e equipamentos esportivos
e vamos governar para democratizar o acesso aos espaços públicos de lazer, estimulando
seu uso por uma comunidade plural de – LGBTI+, juventude, pessoas com deficiência,
idosos mulheres e negritude – recuperando a gestão direta e eficiente dos equipamentos
públicos, estimulando a autogestão comunitária através de laboratórios de participação
popular. Vamos ampliar os equipamentos esportivos nas diferentes regiões da cidade,
decidindo em conjunto com os Planos de Ação dos Bairros.

PROPOSTAS
Construir um Programa Municipal de Esporte e Lazer, articulando práticas
corporais nos bairros, fomentando estratégias e programas amplos para as
diferentes idades e públicos com programação constante.
Promover projetos e eventos de práticas corporais, esporte e lazer que se
referem às temáticas da história e cultura afrobrasileira e indígena
Promover projetos, atividades e práticas que resgatem tradições, festas, jogos e
brincadeiras populares da região, priorizando o lúdico.
Promover junto aos movimentos LGBTs, discussões e projetos acerca das práticas
esportivas e práticas de Lazer.
Construir em cada equipamento material reflexivo para debates coletivos de
maneira a desconstruir estereótipos gordofóbicos, racistas, sexistas, machistas e
homofóbicos nas práticas corporais, no esporte e lazer.
Garantir que equipamentos, espaços e serviços esportivos e de lazer, públicos ou
privados, sejam totalmente acessíveis às pessoas com deficiência, em termos
arquitetônicos, tecnológicos, de comunicação e atitudinais.

Adequar espaços públicos municipais para eventos e festas organizados pela
própria juventude local, garantindo suporte de mediação de conflitos e cuidado
em redução de danos.
Revitalização

de

quadras

abandonadas

em

diversos

pontos

da

cidade,

principalmente nas áreas periféricas onde os jovens lidam com a escassez de
espaço para a prática de esportes.
Criação de eventos esportivos organizados e realizados pela prefeitura que
atendam tanto a juventude e também adultos em nível amador.
Construção de pistas de skate, bicicleta e patins em diferentes locais da cidade,
começando na região da zona norte, oferecendo nestes locais atividades
educativas como oficinas e espaço para expressões artísticas.
Criação de centros de incentivo poliesportivos que proporcionem o acesso
feminino às diversas modalidades com a mesma qualidade e compromisso que
as masculinas, e que os campeonatos sejam promovidos e divulgados pela
prefeitura.
Priorizar a população idosa em práticas corporais articulando grupos ligados a
serviços de saúde, centros esportivos e parques

COMPROMISSO 6: A MORADIA SER UM DIREITO EFETIVO EM OSASCO
Morar é direito, garantido pela constituição federal, que também estabelece que as
propriedades devam cumprir uma função social. Precisamos retomar uma política
municipal de moradia, diversificando as formas de provimento habitacional, de forma a
conter o avanço da mancha urbana, regular a especulação com o preço da terra e
combater a exploração espaços públicos por pessoas com interesses privados.
Nossa proposta envolve aplicar efetivamente o Estatuto da Cidade com IPTU progressivo e
colocar a prefeitura no papel de gerenciar as obras de forma a criar condições para que os
trabalhadores – principalmente os que ganham menos de três salários mínimos ou que
tenham trabalhos precarizados (que na maioria são mulheres) – possam ter acesso à
moradia. Com terrenos da prefeitura, mão de obra através de mutirão e projeto através de
faculdades parceiras o custo principal serão apenas os materiais.
Vamos enfrentar o problema das moradias em áreas de risco ou de proteção ambiental, de
forma socialmente e ambientalmente responsável, mas que garanta o direito de moradia.
Programas de mutirões, aluguel social, reurbanização de favelas, recuperação de córregos,
saneamento

básico,

serão

pensados

nessa

dupla

Universidades retomando experiência que a cidade

dimensão,

em

parceria

com

tem na área, em projetos como o

Copromo, o IAPI, as obras da CDHU e do PAC mais recentemente.
No governo de Simony dos Anjos a moradia será entendida como serviço público,
permitindo desta forma, atender melhor populações mais vulneráveis como idosos,
refugiados, vítimas de catástrofes e população em situação de rua, em geral excluídas dos
programas de moradia tradicionais. Favorece ainda a variedade de tipologias habitacionais
(dimensão e localização) e o melhor atendimento da diversidade de arranjos e
composições familiares atuais, superando a padronização de habitações para casal com
filhos.

PROPOSTAS
Criar e fortalecer empreendimentos comunitários como os mutirões para
a efetiva construção de moradias na cidade de Osasco, com fornecimento
de conhecimento técnico nas áreas de Arquitetura e Engenharia em
parceria com Universidades.
Fortalecer a autogestão na construção de moradias populares, ampliando a
ação para a política de lotes urbanizados e melhorias habitacionais, em
especial vinculadas a movimentos sociais.
Regulamentar e aplicar a Lei 11.888/2008, conhecida como a Lei da Assistência
Técnica à Moradia de Interesse Social, que assegura às famílias de baixa renda
assistência técnica (Arquitetura e Engenharia) pública e gratuita ao projeto e à
construção de habitação de interesse social.

Criar programas de habitação de interesse social para a baixa renda, garantindo
não apenas financiamento e subsídio público, mas a diversificação das formas de
provisão habitacional de acordo com as necessidades locais, contexto social,
disponibilidade de terra e diferentes características dos bairros.
Criar habitações coletivas para a juventude e incentivos de assistência moradia,
principalmente para acolher jovens LGBTI+ expulsos de casa, pessoas com
deficiência, mulheres, negros e negras.
Implantar serviço público de assistência técnica gratuita com profissionais de
diferentes formações junto às comunidades locais visando à produção de outras
formas de viver, com qualificação de moradias, à regularização fundiária, apoio à
autogestão e à produção coletiva.
Urbanizar assentamentos precários, fazer a regularização urbanística e fundiária
de favelas e loteamentos e ocupações consolidadas, focando no reconhecimento
da posse.
Recuperar a qualidade de vida nos bairros regenerando áreas abandonadas ou
socialmente degradadas e investir na requalificação das habitações de interesse
social já existentes, com ênfase na integração urbana à rede de serviços públicos
da cidade.
Extinguir a política de remoções, construindo um modelo de política habitacional
que respeite o direito à integridade e inviolabilidade do domicílio. Suspensão dos
despejos sem alternativa habitacional.
Redução e controle dos preços de aluguel por meio de atuação no mercado de
aluguéis e através de legislação própria, como o aluguel social, onde o município
pode alugar casas com preço subsidiado controlando a oferta e demanda.
Levantamento dos imóveis vagos de propriedade pública e elaboração de
projetos de aproveitamento para construção de moradia social.
Cobrar grandes devedores do município e realizar negociações com pagamento
em terra e imóveis urbanos, para fins de aproveitamento para moradia popular.
Taxas de juros reais zero para financiamento habitacional popular, banimento da
amortização via tabela PRICE e proibição da utilização do instrumento da
alienação fiduciária nos contratos do município.
Garantir o acesso de todas as pessoas com deficiência nos projetos habitacionais
e urbanos, nos ambientes internos e áreas comuns, com a observação das
normas de acessibilidade da ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas
(“desenho universal”) e do Decreto Federal 5296/04.

Criar Garantir a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade impedindo a
existência de imóveis privados não utilizados ou subutilizados e realizar um
estudo

e

planejamento

para

que

imóveis

nessas

condições

possam

ser

destinados para moradia popular.
Reconverter os imóveis públicos subutilizados e vazios para fins de moradia por
meio de programas de locação social, onde o valor do aluguel é subsidiado pela
prefeitura — ficando vinculado à renda familiar e não ao valor de mercado do
imóvel.
Estruturar em conjunto com a Assistência Social programa de locação social para
pessoas em situação de rua.

COMPROMISSO 7: OSASCO SEM MEDO
Segurança Pública é um direito primordial para garantia da dignidade da pessoa humana,
da liberdade e da igualdade, onde é essencial a criação permanente de uma rede de
proteção comunitária para garantir que os cidadãos desfrutem de todos os direitos para o
pleno exercício da sua vida. Uma cidade com o tamanho e a diversidade de Osasco requer
soluções rápidas e estruturais na sua segurança pública combatendo o racismo estrutural.
Será completamente necessária a realização de investimentos no setor de inteligência e
tecnologia reorganizando as informações sobre violências para uma perspectiva de
decisões compartilhadas, de cuidado com as áreas e patrimônios, onde as pessoas possam
verdadeiramente viver sem medo.
Um dos principais projetos para melhorar a segurança pública na cidade de Osasco
é REFORMA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA. Fazem parte desta reforma propostas
com o sentido de: valorizar trabalhadores como novo plano de carreira, desmilitarizar a
GCM, desenvolver um estilo de policiamento comunitário e ampliar a assistência
especializada a mulheres e à população LGBTI+ vítimas de violência. Será preciso
desenvolver plano de carreira com uma única porta de entrada através da base da
instituição. Neste modelo, o profissional será promovido através dos princípios da
impessoalidade e autodesenvolvimento, garantindo uma distribuição justa e igualitária dos
cargos e redução de casos de favorecimento político.
As questões de zeladoria envolvendo diversas secretarias devem ser consideradas como
fator de prevenção da violência, ampliando investimentos, equipamentos e colocando em
prática uma dinâmica de manutenção e cuidado mais ostensiva.

PROPOSTAS
Desenvolver estilo de guarda comunitária, com a organização popular dos
bairros trabalhando em conjunto com a GCM e outras forças policiais.
Valorização salarial da Guarda Civil Metropolitana, com concurso imediato, e
novo plano de carreira único.
Capacitar e formar permanentemente os trabalhadores para ações de
prevenção, contra opressões e justiça restaurativa.
Efetivar a desmilitarização da GCM, com medidas regulamentadas que evitem
o uso de práticas e ações violentas e repressivas.
Construir processos de participação popular e dos próprios trabalhadores da
GCM nas políticas de segurança do município através do conselho, do plano de
ação nos bairros e do Congresso da Cidade.

Fortalecer com investimentos, equipamentos e formações o Batalhão Maria da
Penha para efetivamente atender as mulheres da cidade.
Readequar o Conselho Municipal de Segurança Pública bem como revisar o Plano
Municipal de Segurança Pública com participação popular e dos trabalhadores.
Fortalecer a corregedoria e ouvidoria da GCM.
Implementar com urgência e agilidade o Programa de Atenção, Proteção e Defesa
da Mulher Vítima de Violência (Prodamu) e o Projeto Guardiã Maria da Penha
(GMP).
Pressionar para o Estado aumentar o número de delegacias da mulher na cidade
e ampliar investimento e infraestrutura na delegacia já existente.

ZELADORIA DA CIDADE

Realizar rigorosa e rápida manutenção, conservação e limpeza de bens de uso
comum envolvendo infraestrutura e equipamentos públicos.
Ampliar a iluminação pública em todos os bairros da cidade, iniciando pelos
bairros mais periféricos.
Aumentar a frequência da realização de serviços como: limpeza de córregos, das
bocas de lobo, restauração do asfalto, poda de árvores, corte de grama, coleta
de lixo e entulho, varrição das vias públicas e manutenção de calçadas.
Fomentar parcerias com empreendimentos comunitários para a realização destes
serviços em comunidades através de investimento, regulação e fiscalização da
prefeitura.
Combater através de fiscalização da GCM, do uso de tecnologias e parcerias com
associações de bairros, coletivos comunitários e comerciantes o descarte ilegal
de lixo na cidade.
Utilizar os Planos de Ações nos Bairros para organizar estratégia compartilhada
de segurança pública comunitária envolvendo ações de diferentes setores

COMPROMISSO 8: PROMOVER UMA OSASCO VERDE
O poder público tem potencial para promover uma Osasco Verde fazendo cumprir os
planos municipais da cidade que foram construídos de forma coletiva e participativa. No
governo do PSOL vamos gerenciar os resíduos e recurso da cidade para fortalecer a
agricultura urbana e periurbana e os produtores, com viabilização logística dos insumos
necessários para adubação, locomoção de maquinário próprio para agricultura de
pequeno porte e aquisição de ferramentas especificas para uma agricultura orgânica
sustentável e autônoma no município.
Através do cuidado com o impacto ambiental a cidade ainda poderá absorver a demanda
por emprego e renda através de atividades diretamente ligadas com a pasta de meio
ambiente,

seja

através

da

prestação

de

serviços

ao

município,

ou

através

do

gerenciamento adequado dos resíduos e dos recursos naturais que ainda restam na
cidade, disponibilizando matéria prima e serviço de logística para geração de renda tanto
no formato de cooperativas, como de empreendimentos comunitários via associações e
coletivos fomentando o trabalho coletivo.

PROPOSTAS
Ampliar o número de parques nas diferentes regiões da cidade e plantar
em diversos bairros espécies nativas comestíveis como medida de
compensação ambiental.
Ampliar os pontos de coleta dos resíduos sólidos, como resíduos de
construção civil, que geram vários impactos negativos na cidade e podem ser
reutilizados

para

a

manutenção

de

aparelhos

públicos

e

para

os

empreendimentos populares.
Redistribuir

resíduos

orgânicos

para

empreendimentos

comunitários

produzirem adubo que sirvam para o cultivo de alimentos livres de veneno e
manutenção de áreas públicas e incentivar formas de compostar alimentos.
Ampliar a coleta seletiva com o fortalecimento e ampliação das cooperativas
de reciclagem, com destinação adequada a esses materiais recicláveis.
Fortalecer e ampliar a agricultura urbana, oferecendo logística de matéria
prima para a produção com uso de maquinários e ferramentas adequadas.
Pavimentação de vias em pontos específicos de contenção nas áreas de
alagamento com tecnologia de asfalto permeável.
Captar águas de chuva como medida de amortecimento do volume de água,
tendo em vista os bairros de maior índice de alagamento, para posterior
reutilização na manutenção de infra estrutura pública.

COMPROMISSO 9: ORGANIZAR O TRANSPORTE PÚBLICO PARA
BENEFICIAR OS MAIS POBRES
O transporte público é um direito social e no governo do PSOL nós vamos reorganizar o
sistema para melhorar a qualidade e diminuir gradativamente os custos do transporte para
a população. Para esta redução nós vamos inverter as prioridades no sistema de
transporte

municipal

com

a

implantação

do

Bilhete

Único

na

cidade,

articulado

regionalmente e vamos rever os contratos das empresas particulares. Vamos priorizar o
transporte coletivo em relação ao transporte individual. Isso significa um amplo
investimento na melhoria dos ônibus para ampliar no curto prazo as malhas de transporte
na cidade,

criando corredores de ônibus articulados regionalmente. A organização do

transporte será realizada em conjunto com a população através do Programa de
Participação Popular e também através do Conselho de Transporte, onde serão debatidas
e criadas linhas e seus trajetos melhorando a qualidade da mobilidade urbana em Osasco.

PROPOSTAS
Criar o Bilhete Único de Osasco para ser usado em todas as linhas
municipais via a criação de um Fundo Municipal de Subsídios ao
Transporte

Público

e

a

revisão

dos

contratos

das

empresas

concessionárias na Cidade Osasco.
Implantar gradativamente a redução das tarifas rumo a Tarifa Zero.
Iniciar com passe livre estudantil e para os desempregados. Implementar
a gratuidade das tarifas aos domingos e gratuidade para os idosos com
mais de 60 anos
Avaliar constantemente o transporte na cidade através de critérios de
qualidade e satisfação do usuário e incorporar somente ônibus com tecnologia
de combustível limpo (elétrico/etanol/biodiesel).
Criar faixas exclusivas de ônibus nas Avenidas da cidade e criar ciclovias
municipais e intermunicipais (em parceria) para incentivar o cicloturismo e dar
mais segurança aos ciclistas. Debater e criar um plano municipal de
mobilidade ativa.
Implementar política de acessibilidade plena no transporte coletivo para
pessoas com deficiências, gordas e idosas, adequando pontos de ônibus e os
veículos para o conforto e segurança dos usuários.
Combater de forma ostensiva as ocorrências de assédio contra mulheres nos
meios de transporte, com campanhas permanentes e utilizar de meios
tecnológicos para melhorar a eficiência e a segurança do transporte na cidade.

COMPROMISSO 10: EMPREGO, TRABALHO E RENDA PARA A
POPULAÇÃO DE OSASCO.
Mais do que nunca será fundamental desenvolver políticas de geração de emprego,
trabalho e renda

de forma articulada com o desenvolvimento urbano e comunitário da

cidade, com formação profissional na perspectiva da educação crítica, com a proteção dos
recursos ambientais e participação popular. Vamos implantar na cidade políticas para
geração de emprego em condições de salário dignas, como base do bem viver, na
qualidade de vida, no combate às desigualdades sociais, enfrentando a pandemia.

PROPOSTAS

Criar

Centro

trabalhadores

Público

de

Emprego,

desempregados,

com

Trabalho

e

Renda,

acompanhamento

e

acolhendo
formação

profissional, de forma integrada à Secretaria de Educação, conectando
com os empregos locais e de forma inclusiva das pessoas com deficiência.
Criar plataforma de consumo e troca direta, organizando e articulando
consumidores e produtores da cidade sem atravessadores, diminuindo custos
dos produtos e fomentando o desenvolvimento comunitário.
Criar estímulos fiscais para empregadores de jovens, LGBTI+ e idosos na
cidade, com medidas de desburocratização e fim de desonerações para
grandes empresas.
Retomar o Observatório do Trabalho em parceria com DIEESE, para obtenção
de dados atualizados periodicamente da cidade
Criar plano para desenvolvimento de ciência e tecnologia em parceria com as
universidades públicas da região, com estabelecimento de relações para
integração regional.
Debater através do plano diretor da cidade estudo e redimensionamento das
Zeis para fortalecer empregos e comércio local, mapeando economia local de
bairros da Zona Norte e Zona Sul. Criar planos de economia local através do
Programa de Participação Popular
Priorizar compras nas licitações públicas de cooperativas e outras formas de
associativismo popular, especialmente de alimentos orgânicos para a merenda
escolar, dando preferência à produção local.
Estimular o cumprimento da “Lei de Cotas” nos programas de inserção de
pessoas com deficiência no trabalho. Proibir a participação de empresas que
não cumprem a “Lei de Cotas” em licitações públicas.

