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DIRETRIZES PARA UM NOVO JEITO DE GOVERNAR, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO.
➢ Entendemos que a administração pública, em todos os âmbitos, deve buscar e assegurar a
permanente e crescente qualidade de vida de todos os segmentos da comunidade, o que se
dá pelo acesso ao pleno exercício da cidadania e a serviços públicos de excelência. Assim,
buscaremos promover melhorias em todas as regiões do município, transformando as
atuais e novas centralidades em locais mais agradáveis para se viver.

➢ Para tanto, adotaremos modernas técnicas de governança e políticas públicas inovadoras
que assegurem a qualidade de vida e busquem o desenvolvimento sustentado, com justiça
social e participação da população, em consonância com os preceitos do Estatuto das
Cidades, alicerçados nos princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade,
Publicidade, Eficiência e Moralidade.
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NOSSOS COMPROMISSOS
➢ Desburocratização e descentralização administrativa e adoção do conceito de Cidade Inteligente;
➢ Criação de conselhos e ouvidorias nas administrações regionais (Subprefeituras).
➢ Fortalecimento da Corregedoria de modo a evitar desvios de conduta e atos contrários ao
interesse público em todas as áreas de governo.
➢ Política de gestão integrativa abrangendo todas as áreas (interdisciplinaridade).
➢ Fomento às parcerias e implementação de política de segurança integrada.
➢ Reavaliação, valorização e implemento de novos convênios e parcerias com entidades filantrópicas
e associações comunitárias.
➢ Rigorosidade na indicação dos cargos de confiança, levando sempre em conta a competência, a
experiência e a formação.
➢ Criação do Planejamento Estratégico Municipal OSASCO.
➢ Criação de Cursos de Administração Pública Municipal e Cidadania.
➢ Valorização e capacitação permanente dos servidores municipais.
➢ Politica de Reurbanização utilizando-se de instrumentos urbanos como a Operação Urbana
Consorciada (OUC) e Projetos de Intervenção Urbana (PIU).
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REFORMA ADMINISTRATIVA
➢ A reforma administrativa tem por objetivo dar qualidade na prestação dos serviços públicos ao
cidadão com a realização de uma gestão eficiente, eficaz, inovadora e com otimização de recursos
e serviços públicos.
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MEIO AMBIENTE
De acordo com a moderna literatura ( Prof. Dr. Marcos Reigota) e a Política Nacional para o Meio
Ambiente: “ meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". Portanto os seres
humanos, sua saúde plena, e suas interações ambientais, sua cultura, também fazem parte do meio
ambiente, além de todos os seres vivos.
➢ Em parceria, criar programas de preservação de nascentes, aquíferos e de estímulo ao combate
ao desperdício de água, e criação de possibilidades de reuso, além de uma gestão hídrica
integrada.
➢ Concluir a rede de coleta de esgoto, atingindo a marca de cem por cento de captação e
tratamento.
➢ Implementar o programa de coleta seletiva de resíduos.
➢ Fazer parceria com indústrias e associações para a criação de Cooperativas de Coleta Seletiva.
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➢ Melhorar a qualidade dos serviços de saúde do município, valorizando as ações preventivas
que, como já citado, interferem diretamente no meio ambiente.
➢ Criação de mais Hospitais Veterinários Municipal.
➢ Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente, estimulando a participação da sociedade
civil (com representação de todas as áreas envolvidas), na discussão e propostas para melhoria
das questões ambientais locais.
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SAÚDE
➢ Criação de mais um Hospital Municipal na Zona Norte, por meio de parceria com a iniciativa
privada ou com instituições filantrópicas.
➢ Implementação correta do Cartão Cidadão/SUS e prontuário eletrônico, facilitando agendamento
de consultas e exames. (Criar agendamento eletrônico de consultas e exames específicos).
➢ Reformulação do Conselho de Saúde, de modo que todas as regiões administrativas tenham
representantes como membros.
➢ Consolidação da Rede de Assistência Integrada nos diversos níveis de complexidade.
➢ Readequação e implementação do atendimento das equipes de saúde da Família.
➢ Fomento e criação de novos programas de prevenção às doenças e de estímulo à saúde individual
e familiar.
➢ Fortalecimento de todos os Programas de atenção à Saúde, incluindo casas terapêuticas e a rede
de atendimento psicossocial.
➢ Criação do Programa “Saúde na Escola”.
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➢ Realização de convênios para atendimento em especialidades, para suprir a demanda não
atendida em tempo desejável dana policlínica Municipal.
➢ Criação de mais Politicas de acesso a medicamentos, por meio de aplicativos como “Aqui tem
Remédio”, informando ao cidadão os estoques atualizados de remédios e sua localização.

Eleições Municipais 2020 - Osasco

EDUCAÇÃO
A educação é um dos mais importantes instrumentos de inclusão social, essencial para a redução
das desigualdades. A melhoria no nível de educação reflete-se não só na qualidade da vida, na
efetivação da democracia e na ampliação da cidadania, mas também - e principalmente - no
desenvolvimento econômico do País. Nas salas de aula, “semeamos futuro” ( SKB).
➢ Valorização dos profissionais da educação.
➢ Alinhamento da Educação à dinâmica de crescimento e necessidades locais, da nação e da
população.
➢ Capacitação permanente de todo o corpo de educadores e funcionários da Rede Municipal de
Ensino.
➢ Valorização e aproveitamento do potencial acadêmico e de experiência dos profissionais de
educação da Rede Municipal de Ensino, na capacitação continuada do quadro.
➢ Contratação de estagiários e/ou estagiárias de Pedagogia para dar apoio aos professores nas
classes em que houver alunos portadores de deficiência (Apd).
➢ Implementar diretrizes pedagógicas para cada nível da educação municipal.
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➢ Ampliar a abrangência dos Programas de Educação de Jovens e Adultos.
➢ Ampliar o atendimento em Educação Infantil.
➢ Manter programa de Manutenção da infraestrutura física de todas as unidades escolares da rede
municipal de ensino através da criação de um setor específico exclusivo.
➢ Incrementar o acervo das bibliotecas escolares municipais e do acervo pedagógico das escolas.
➢ Manter Programas de Qualificação Profissional em parceria com outras secretarias.
➢ Manter parceria com a área de Saúde paras o atendimento das crianças, adolescentes e jovens
alunos das escolas municipais.
➢ Manter parcerias com todas as Secretarias Municipais em projetos e ações integradas.
➢ Retomar os seminários internacionais de educação.
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CULTURA
➢ Considerando a cultura como fenômeno social e humano de múltiplos sentidos, em suas
dimensões antropológica, social, produtiva, econômica e estética. Nossa política cultural terá como
alicerce o tripé: incentivo, preservação e desenvolvimento.
➢ Manter a Lei de Incentivo à Cultura (LINC), o apoio e incentivo à FUNDEC, incluindo a criação de
núcleos nas regiões administrativas.
➢ Fomento a programas culturais nos bairros e ao Turismo.
➢ Estimular a criação de centros culturais nas regiões administrativas, por meio de parcerias.
➢ Ampliar as feiras de artesanato também para as regiões administrativas.
➢ Fomento a programas de valorização e recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural.
➢ Articulação com as diversas áreas.
➢ Atualizar o acervo da Biblioteca Municipal e da Biblioteca Infantil.
➢ Criação de museu multitemático (música, brinquedos e outros).
➢ Incrementar movimentos culturais por meio de parcerias público-privadas e convênios com
associações, academias e outros.
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PROMOÇÃO SOCIAL
➢ A política de Promoção social estará alicerçada no tripé: qualificação profissional, geração de
trabalho e renda e assistência Social.
➢ Criação do Programa “OSASCO de todos nós”, setorizado nas regiões de maior vulnerabilidade
social.
➢ Utilização de uma matriz intersetorial integrando políticas e ações.
➢ Criação do “Shopping do Empreendedor” (espécie de berçário para empreendedores individuais)
nas centralidades.
➢ Criação de um Programa de Voluntariado Multidisciplinar.
➢ Adequação de programas existentes às novas demandas sociais.
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ESPORTE , LAZER e TURISMO
➢ O esporte, de maneira geral, proporciona, além dos benefícios de uma atividade física, o
desenvolvimento da atenção, da disciplina, do respeito às regras, alívio das tensões, exercício da
força de vontade e da utilização sadia das horas de lazer ou de ociosidade, dentre outros
benefícios.
➢ Revitalização dos atuais Centros Esportivos, com projeto de otimização de espaços e atividades.
➢ Criação de novos Centros Esportivos em bairros periféricos e de uma moderna pista de atletismo
associada a um programa de formação de atletas e à política de eventos e de turismo esportivo,
com a realização de provas oficiais.
➢ Criação de Programas de Inclusão Social/esportiva para pessoas portadoras de deficiências.
➢ Criação de programas de incentivo às categorias de base e fomentar a formação de equipes de
competição para representar o município em todos os âmbitos;
➢ Criação de programas e campeonatos em parceria com agremiações, associações e entidades
esportivas oficiais do município, estado e país, bem como federações internacionais;
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➢ Integração da política para o esporte às demais ações de promoção da inclusão, convivência
social e formação do cidadão, na rede própria ou por meio de convênios/parcerias com os
clubes sociais/recreativos.
➢ Criação da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte e de uma Fundação de Apoio e Gestão da
Política Esportiva.
➢ Criação de novas praças esportivas e equipamentos públicos por meio das Operações Urbanas
Consorciadas.
➢ Fomentar eventos esportivos, de lazer e de turismo.
➢ Analisar a viabilidade da criação da Secretaria de Turismo e por consequência, Gerar Renda e
Emprego.

Eleições Municipais 2020 - Osasco

HABITAÇÃO, SANEAMENTO E OBRAS
➢ A moradia digna é um direito assegurado pela Constituição e terá nossa especial atenção. Seja
por meio de novos programas de construção de moradias – em parceria com os governos
estadual e federal – seja por meio de outras modalidades de construção e financiamento, como
lotes urbanizados e sistemas de mutirão com planta popular.
➢ Igualmente, daremos continuidade e celeridade ao programa de regularização fundiária “Casa
Legal” na legalização de imóveis e urbanização e requalificação de conjuntos habitacionais
➢ Retomar o programa de obras viárias e de melhoria da infraestrutura urbana, incluindo a
transposição da outras alternativas de linha férrea.
➢ Implantar projetos de Requalificação Urbana e Social em áreas mais carentes, trazendo lazer,
cultura, educação e saúde para essas regiões.
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PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E TRANSPORTE URBANO
➢ O planejamento urbano é algo dinâmico e que está, de alguma maneira, evoluindo junto com a
população da cidade. Pode ser definido como o processo de seleção de ações consideradas mais
adequadas para conduzir a situação atual na direção dos objetivos desejados para o futuro do
Município.
➢ Implantaremos as operações urbanas, para revitalizar o centro e áreas degradadas, criando novas
centralidades e opções de convivência cotidiana e atividades comerciais, de lazer, cultura e
moradia, notadamente nos chamados vazios urbanos.
➢ Reorganizar o trânsito do Centro, por meio de um amplo estudo técnico, enfatizando a utilização
de transporte coletivo de qualidade e enaltecendo as vias de acesso ao pedestre.
➢ Estudos para revitalização e ampliação ou, conforme os estudos técnicos, construção de um novo
terminal de ônibus intermunicipal (Rodoviária).
➢ Implantação de novos corredores e linhas de ônibus.
➢ Reformulação dos atuais e, conforme os estudos técnicos, construção de novos terminais urbanos
e sua modernização.
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➢ Incentivo ao transporte coletivo (tarifa social e/ou diferenciada por horário).
➢ Implantar Sistema Inteligente (central de operações) e aplicativos gratuitos (APPs) para
telefonia móvel, possibilitando o controle e monitoramento em tempo real de todas as linhas
e tráfego/trajeto dos ônibus, facilitando o acesso do cidadão ao transporte publico de
qualidade.
➢ Reavaliação de todo o sistema viário existente, visando a preparação e organização com
visão futurista.
➢ Criar o Plano Municipal de Calçadas, de incentivo à recuperação e acessibilidade dos
passeios públicos.
➢ Acessibilidade, principalmente, aos locais de saúde, educação, trabalho, lazer, habitação e
cultura, incluindo sinalização e informações direcionadas aos pedestres.
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SEGURANÇA PÚBLICA
➢ Entendemos que a Segurança Pública, mesmo sendo atribuição majoritariamente do governo
estadual, pode e deve receber atenção especial da municipalidade, notadamente no que se
refere às ações preventivas e educativas, incluindo a educação para o trânsito. Deve estar
associada às demais políticas de melhoria da saúde, educação, esporte, lazer, cultura,
integração comunitária e defesa civil.
➢ Fomento às parcerias, retomada da operação delegada, e implementação de política de
segurança integrada (Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil e Defesa Civil), incluindo
estímulo ao programa vizinhança solidária e fortalecimento do programa ronda escolar,
presencial ou remotamente.
➢ Melhorar a iluminação em pontos estratégicos.
➢ Fortalecimento e valorização dos CONSEGs e Policiamento Comunitário.
➢ Ampliação e melhoria do monitoramento eletrônico, incluindo pontos estratégicos.
➢ Melhorar a estrutura da central de operações e da frota da guarda civil, incluindo a adoção de
novas tecnologias e criação de postos de monitoramento nas subprefeituras.

Eleições Municipais 2020 - Osasco

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
➢ Criação das Áreas de Especial Interesse Comercial - AEISC
➢ Fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, com a
participação do empresariado, trabalhadores e demais segmentos organizados.
➢ Revisão do planejamento urbano e elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento
Sustentável de Osasco de longo prazo.
➢ Permitir um ambiente acolhedor para o empreendedor, criando mecanismos para facilitar a
abertura e o fortalecimento das empresas.
➢ Realização de conferências municipais de Política Urbana, Meio Ambiente, Saneamento e
Habitação.
➢ Desenvolver/ampliar a automatização do licenciamento de atividades econômicas, permitindo a
emissão, via Internet, dos Alvarás de Localização e de Funcionamento para empresas de baixo e
médio risco (cujas atividades econômicas não causariam incômodos ou prejuízos à qualidade de
vida da população).
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➢ Agilizar as atividades de atendimento ao cidadão, especificamente nos processos de abertura de
empresas, concessão de licenças e aprovação de projetos.
➢ Trabalhar em parceria com o Governo Estadual visando atrair novos investimentos das indústrias
do conhecimento, dentre elas do ensino, da saúde, da tecnologia e da comunicação, da
biotecnologia, da construção civil e da aeronáutica, por exemplo;
➢ Fomentar o turismo esportivo, cultural e de negócios, incluindo a implantação (por meio de
parcerias com a iniciativa privada) de um grande centro de convenções, feiras e eventos.
➢ Fomentar a criação de uma Mostra Permanente dos produtos e serviços das empresas de
Osasco, em parceria com a iniciativa privada.

