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Diante do quadro atual dessa terrível pandemia não é o momento de sentir medo, mas de mobilizar
forças. Somos 722 mil andreenses, ou seja, 25,7% de toda população do Grande ABC, e juntos podemos
buscar um futuro melhor para a cidade pela construção de um novo modelo de economia regional, mais
justo e igualitário e que gere trabalho, renda e melhor qualidade de vida à população.
Com o lema “De volta o melhor para Santo André”, queremos resgatar o que foi feito na gestão de
2005-2008 e as obras do saudoso prefeito Celso Daniel, assassinado em 2002.
As propostas aqui apresentadas obedecem a um conjunto de diretrizes que passa ao longo de todo o
plano, orientando todas as ações a serem implantadas. Será a construção de uma gestão competente e
criativa, combinando as soluções dos problemas de hoje com uma visão estratégica de futuro,
modernizando a gestão municipal.
O POVO NO COMANDO. Vamos delegar ao povo o papel principal na condução dos destinos da cidade,
com participação e decisão sobre a aplicação dos recursos e a condução das políticas públicas de Santo
André. Pretendo encontrar com a população todas as segundas feiras para ouvir as pessoas e implantar
as melhores propostas. O prefeito vai até onde estão as pessoas no sentido de administrar para todos.
Vamos trabalhar para as pessoas, por isso vamos promover uma gestão comprometida com a
excelência, combatendo os desperdícios com total transparência.
Queremos também resgatar um novo modelo de gestão através do Orçamento Participativo (OP)
municipal, com as propostas vindas diretamente da população, como eram feitas na época do prefeito
Celso Daniel, estabelecendo metas e resultados altamente positivo em todas as áreas da gestão
municipal.
A implementação das nossas ações levará Santo André a ter seu papel de protagonismo no nosso
Estado. As diretrizes do Plano de Governo aqui apresentadas são para nós um desafio de um modelo de
gestão de alto desempenho. As propostas contemplam objetivos ambiciosos e que vão obter bons
resultados pela competência técnica de nosso pessoal, extremamente dedicado, que vai trabalhar
através do diálogo, com transparência e próximo das pessoas e com conhecimento das necessidades da
população andreense.
Vamos inaugurar a partir de 1º de janeiro de 2021, um governo de integração entre o poder público e a
sociedade civil, principalmente nas áreas de assistência social, cultura, esporte e lazer. Um dos objetivos
do governo deve ser a garantia do desenvolvimento da sociedade e das pessoas as quais ele serve, nos
seus múltiplos aspectos: social, político, cultural, econômico, ambiental. O governo deve garantir
isonomia, igualdade, justiça social e preservar os recursos comuns para as atuais e as futuras gerações.
O desenvolvimento sustentável é condição estratégica para garantir o direito à cidadania e superar a
pobreza, a violência e as desigualdades.
DIRETRIZES SOBRE O QUE FAZER
Vamos enfrentar uma crise muito grande, em 2021, principalmente, pela falta de dinheiro. Segundo
estudo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o orçamento de Santo André vai ter um rombo de
7,4% ou seja, de aproximadamente R$ 251 milhões. Além do mais os valores dos precatórios levam
parte razoável do orçamento e sobra muito pouco recurso para investimentos. O que fazer?
Considero que o ponto mais crítico para 2021 diz respeito ao legado da crise sanitária no emprego e na
renda da população, sobretudo para as camadas mais pobres.

Portanto, a minha ideia e de minha equipe técnica é utilizar os minguados recursos orçamentários com
foco nas pessoas mais necessitadas. Educação de qualidade e formação cidadã. Garantir à toda
população, escolar e não escolar, o acesso à informação, cultura, e educação alimentar e nutricional
voltada para a saúde e para a sustentabilidade.
PRINCIPAIS DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO DO PREFEITO JOÃO AVAMILENO (2021-2002)
As diretrizes do Plano de Governo não se configuram como ideias acabadas ou impostas, mas apenas
um esboço das principais ações a serem empreendidas. O modelo de gestão a ser implantado terá como
foco um rigoroso planejamento estratégico e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de
execução e metas.
1, EDUCAÇÃO: DAR SENTIDO AO FUTURO - A educação é um processo social, inclusivo, é
desenvolvimento. É a própria vida. Educação de qualidade é formação cidadã. Ela exige os maiores
cuidados, porque influi sobre toda vida e dá sentido ao futuro. Como disse Jean Piaget, “o principal
objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que
outras gerações fizeram”.
AÇÕES: a) Reestruturar o “Observatório Municipal de Educação”; b) Construir mais 02 Centro Públicos
de Formação Profissional; c) Criar um portal, com videoaulas, monitoria online e outras ferramentas
interativas; d) Reabertura das aulas para a terceira idade, e) Construir creches para atender o déficit na
cidade.
2. A SAÚDE É A FORÇA EM QUALQUER SOCIEDADE – Realizar um Diagnóstico da Saúde para manter os
atendimentos já existentes, ampliar as redes de atendimento médico e investimento responsáveis em
saúde sempre com base em estudos científicos comprovados. Com o diagnóstico vamos realizar
investimentos onde realmente se faz necessário.
AÇÕES: a) Ampliar e aperfeiçoar a Saúde da Família; b) Fortalecer a “Rede de Atenção Psicosocial”; c)
Aumentar a capacidade hospitalar: Hospital municipal e Saúde da Mulher; d) Construir uma UPA para
atender o público do Parque Capuava, no 2º subdistrito; e) Criar o aplicativo “Saúde em Casa”, para
marcar consultas, obter resultado de exames e interagir com agentes de saúde; f) Dar atendimento mais
efetivo com a população idosa do município.
3. O DESENVOLVIMETO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E A ABERTURA PARA O FUTURO - Em uma cidade
com a complexidade e o tamanho de Santo André – incorporada à Região do Grande ABC, que está
migrando de uma economia industrial para uma economia pós-industrial, o lazer, os serviços e a cultura
tem um papel muito importante. A prefeitura vai promover o desenvolvimento econômico com
inteligência e saber, o que tem sido ignorado pelos gestores públicos anteriores.
AÇÕES: a) Criar o Conselho Andreense de Desenvolvimento Econômico (CADE); b) Capacitar lideranças
para o desenvolvimento econômico local; c) Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo
autogestionário nas diversas áreas da indústria de transformação, comércio e serviços; d) Recriar o
departamento de Relações Internacionais; e) Financiar projetos de geração de trabalho e renda através
do empreendedorismo (MEIs) em parceria com o Sebrae Regional.
4. CULTURA: PRODUTO COLETIVO DA VIDA - Santo André necessita de políticas públicas de cultura para
zelar pelo patrimônio cultural da cidade, pois, são bens que representam a memória e a identidade dos
diferentes grupos formadores da sociedade. Com a cultura se obtém conhecimento e o direito ao lazer é
um direito social e um dever do poder público garantido pela Constituição Federal.
AÇÕES: a) Criar um centro cultural para a produção de conteúdo físico e digital; b) Criar “música no
parque” nos sábados e domingos no Parque Central, com artistas regionais e convidados nacionais e
internacionais; c) Reformar o Museu de Santo André e transformá-lo no maior centro de visitas e de
atividades culturais do Grande ABC; d) Reformar o Teatro Municipal, principalmente o sistema de
iluminação; e) Recuperar o Teatro Conchita de Moraes, em Santa Terezinha e valorizar o 2º subdistrito;

f) Transformar a Vila Turística, Cultural, Histórica e Ambiental de Paranapiacaba em Patrimônio Histórico
da Humanidade – Unesco-ONU.
5. ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTAS DE INSERÇÃO SOCIAL - Criar o Conselho Andreense de
Esporte e Lazer (CAEL) com o objetivo de institucionalizar a relação entre a gestão pública e a sociedade
civil nos temas ligados à área esportiva. O CAEL será composto por membros da administração e
representantes da Sociedade Civil Organizada. O Conselho terá um caráter consultivo e sua missão será
o contínuo acompanhamento, avaliação, fiscalização e a apresentação de sugestões para o
aperfeiçoamento da política municipal de Esportes e Lazer em Santo André.
AÇÕES: a) Desenvolver projetos, como o apoio do CAEL que incentivem a iniciação esportiva para
crianças, jovens e adultos; b) Fortalecer o Fundo de Apoio ao Esporte; c) Estabelecer parcerias com
clubes e centros esportivos da cidade, que, junto com os entes públicos ajudarão a treinar e formar
novos e futuros atletas para nosso pais; c) Investir em praças e esportes dentro das escolas e em
centros municipais de esportes; d) Recriar as Ruas de Lazer com jogos, brincadeiras e gincanas,
atividades socioculturais, teatro etc.; e) Estabelecer parcerias e convênios com a iniciativa privada,
inclusiva buscando patrocínios.
6. INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS PÚBLICOS - A infraestrutura, os Serviços Públicos e o
Transporte têm por finalidade coordenar as ações e políticas de serviços e obras de infraestrutura e
manutenção, conservação e zeladoria do Município e o deslocamento da população através do
transporte público.
AÇÕES: a) Lutar com todas as forças para a implantação da Linha-18 – Bronze do Metrô; b) Melhorar a
qualidade dos serviços e aumentar o número de linhas de ônibus de acordo com as reclamações e
sugestões dos usuários; c) Utilizar as ferramentas da inteligência artificial na elaboração de demandas
sobre o número de passageiros, tempo de percurso e horários de pico; d) Implantar um sistema de
inclusão de acesso para deficientes físicos, deficientes visuais, cadeirantes, idosos e gestante nos
transportes públicos; e) Criar mais ciclovias e estruturar o Programa de Subsídios à compra de bicicletas
convencionais; f) Na busca pela redução dos riscos de alagamentos e enchentes, a prefeitura vai
trabalhar na limpeza e desassoreamento dos rios, limpeza de bocas de lobo e ruas; g) Criar o programa
“Luz nas Comunidades”, com luz nas vielas e manutenção de lâmpadas.
7. O SUCESSO DA SEGURANÇA PÚBLICA COMEÇA NA ESCOLA E PELO SOCIAL - Criar o Conselho
Municipal de Segurança e Cidadania que, inicialmente fará um diagnóstico da segurança das pessoas no
município de Santo André. A insegurança está, de certa maneira, relacionada a outros investimentos,
como por exemplo, iluminação das ruas e praças, imóveis abandonados, terrenos baldios etc.
AÇÕES: a) Capacitar os guardas da GCM. Investir em capacitação com oferecimento de bolsas de
estudos e plano de carreira justo, melhorias de salários e sistema de trabalho; b) Fortalecer as atividades
da Ronda Escolar feita pela Guarda Municipal; c) Ampliar a frota de veículos da Guarda Municipal; d)
Ampliar o número de Câmaras de Vigilância, principalmente na periferia urbana e nas saídas e entradas
da cidade; e) Capacitar a Guarda Municipal para o serviço à população; f) Criar grupos de whatsapp por
bairros, com troca de informações entre os vizinhos, e vinculados a uma Central de Monitoramento e de
Atendimento da Guarda Municipal; g) Construir uma sede para a Guarda Municipal.
8. PLANO MUNICIPAL VERDE: PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É PRESERVAR A VIDA - Nos últimos anos
o mundo mudou em uma velocidade surpreendente. As soluções para a economia que eram
verdadeiras e necessárias há 30 anos precisam ser adaptadas para uma nova realidade hoje. E essa
realidade é a da economia de carbono zero. Vamos transformar a cidade de Santo André, a cidade mais
verde do Brasil
AÇÕES: a) Criar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA); b) Incentivar a geração
de energia solar no município; c) Incentivar a captação de águas fluviais na cidade; d) Expandir pontos
de áreas ajardinadas e arborização urbana; e) Incentivar o plantio de árvores e criar o “projeto Santo
André cidade verde”, dando incentivos fiscais via redução do IPTU para quem manter em suas

residências área verde e plantio de árvores. Doação de plantas; f) Criar um projeto propondo o plantio
de 5 árvores pelos país de cada criança que nascer no município.
9. TER CASA PARA MORAR É UM DIREITO CONSTITUCIONAL - Na gestão do prefeito Avamileno, na
primeira década deste século, milhares de famílias foram contempladas com a casa própria. Esse direito
constitucional será mantido entre 2021-2024 com a realização de construções de casas populares,
principalmente com o objetivo de transferir os moradores de construções ilegais que expõem uma
parcela considerável da população a diferentes tipos de riscos.
AÇÕES: a) Transferir os moradores de construções irregulares e de riscos para novas moradias a serem
construídas; b) Retomar as obras inacabadas de gestões anteriores, transformando-as em moradias
populares; c) Retomar o Programa Santo André + beneficiando a população dos sem moradia das
periferias do município.
10. POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS E ÁGEIS – Para o desenvolvimento de boas políticas públicas, é
necessário planejamento, envolvimento dos setores da sociedade e recursos, que sempre serão
menores que as demandas. Por isso a necessidade de se estabelecer prioridades de acordo com um
plano de longo prazo.
AÇÕES: a) Assistência Social: Priorizar o fortalecimento dos Centros de Referência em Assistência Social
(CRAS); b) Negros e Pardos: combater o racismo institucional e a estrutura existente na sociedade
andreense. Criar uma diretoria específica a cargo dos movimentos negros mais ativos do município. c)
Jovens em situação de risco: O desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos ficou em 27,1% no primeiro
trimestre de 2020 (IBGE). Será dada atenção especial ao público jovem, com ações inclusivas coletivas e
empreendedoras fortalecendo o Espaço Adolescente; d) Público LGBT+: Com o surgimento da Covid-19
a situação dos travestis e transexuais se tornou dramática, pois, ficaram sem renda por causa do
isolamento físico. Na gestão 2021-2024 do prefeito João Avamileno será criada uma diretoria para o os
grupos LGBT+ do município de Santo André. e) Pessoas com deficiência: A Lei Nº 13.146, de 6 de julho
de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, orienta sobre as ações que devem ser
tomadas com relação às pessoas com deficiência. Vamos disponibilizar espaço físico especial no prédio
administrativo e outros para as pessoas com deficiência; f) Pessoas idosas : A população com mais de
60 anos em Santo André é de 127 mil pessoas (17,7% do total – IBGE). Vamos fortalecer e ampliar as
ações de proteção à pessoa idosa, de integração social, lazer, saúde e trabalho e renda; g) Refugiados e
imigrantes em situação de vulnerabilidade: A pandemia tornou-se um obstáculo a mais para os
refugiados e imigrantes que escolheram o Grande ABC para recomeçar a vida. Fora da terra natal, eles
encaram desafios que vão além dos já estabelecidos pelo atual cenário. Será dada atenção especial aos
refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, facilitando a entrada no mercado de trabalho e
capacitando-os para que desenvolvam pequenos negócios, com uma parceria efetiva com o Sebrae
Regional; h) Trabalho e renda: Na gestão de 2021-2024 vamos criar uma Secretaria de Trabalho, Renda
e Desenvolvimento Social que em parceria com as outras secretaria trabalhar na educação e capacitação
de qualidade e formação cidadã principalmente para os jovens.
11. MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE GÊNERO - Atualmente, a maior parte
dos esforços do poder público para conter a violência contra a mulher está focada em campanhas de
conscientização, que não mudam nem a estrutura social, nem os elementos extras discursivos das
mulheres em situação de violência. Vamos recriar a Secretaria das Mulheres e pretendemos formular e
desenvolver projetos de políticas públicas específicos com as mulheres em situação de vulnerabilidade
no município de Santo André.
AÇÕES: a) Elaborar um programa especifico para as mulheres em parceria com outras secretarias; b) Dar
suporte ativo aos Centros de Referência de Atendimento Especializado à Mulher, delegacia da mulher e
outros; c) Junto com o Sebrae Regional criar um programa específico de empreendedorismo feminino;
d) Negociar com o Consórcio a ampliação do Programa Casa Abrigo.
12. MUNDO ANIMAL - Segundo dados do IBGE, a população de Santo André, com 722 mil pessoas, tem
posse de 174,1 mil cachorros, 84,2 mil gatos e 136,3 mil aves. E são centenas de empresas a serviço dos

animais domésticos e aves, oferecendo produtos do mercado para PETs, felinos e aves. Isso sem falar
das clínicas veterinárias, e os demais serviços.
AÇÕES: a) Incentivar o Programa de Adoção de Animais; b) Divulgar as políticas de controle de
Zoonoses e castração de animais; c) Criar o Hospital Veterinário Público para animais em parceria com a
iniciativa privada; d) Criar em todos parques do município um espaço específico para os animais; e)
Elaborar lei específica para punir com rigor quem maltratar animais e aves.
13. ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - Dados assustadores divulgados pelo
IBGE no mês de setembro de 2020 mostram que 37% dos domicílios brasileiros vivem em insegurança
alimentar. Ou seja, quatro em cada dez pessoas vivem em insegurança alimentar. São mais de 10
milhões de brasileiros passando fome.
AÇÕES: a) Diagnosticar a situação alimentar existente no município; b) Garantir a toda população o
acesso aos alimentos saudáveis, especialmente, frutas, verduras e legumes, in natura e de base orgânica
e agroecológica, usado a comida saudável como estratégia para prevenção, promoção e vigilância em
saúde; c) Criar cozinhas comunitárias nos bairros, e restaurantes populares.

Santo André, 25 de setembro de 2020
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