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Carta de Bruno Daniel Para a População de Santo André
Sou andreense de nascimento e coração, professor, servidor público e
engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia Mauá. Também sou mestre
em administração e planejamento urbano pela FGV, doutor em ciências sociais
pela PUC e pós-doutor pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na
França.
Desde os anos 80 caminhei, como membro do Centro de Estudos Políticos
e Sociais do ABC (CEPS), com movimentos sociais e sindicatos de servidores
públicos, movido pelo sonho de construir uma outra sociedade, mais igualitária,
desenvolvida e democrática, colocando à disposição deles minha experiência
acadêmica, profissional e política. Discutia com eles suas reivindicações e
propostas de políticas públicas inovadoras. Posso citar vários exemplos:
- Quando eu militava junto com o Movimento de Defesa dos Direitos dos
Favelados (MDDF), não se tratava apenas de reivindicar a urbanização de favelas
de Santo André, mas de pensar as melhores maneiras de fazê-lo.
- Quando eu atuava junto ao movimento de creches viabilizamos a
construção de um estabelecimento no Parque das Américas, em Mauá, com
método pedagógico que pensava que as crianças deveriam ser bem cuidadas, mas
também deveriam se desenvolver plenamente como cidadãos.
- Quando eu lutei pela coleta de resíduos porta-a-porta com a Comissão da
Terra, no Jardim Oratório, em Mauá, que era considerada inviável pela prefeitura,
discutimos uma maneira tecnicamente adequada para realizá-la.
- Quando pesquisamos, no CEPS, os reais custos do transporte coletivo
andreense, junto com a Associação dos Usuários de Transportes Coletivos de
Santo André, passamos a ter subsídios técnicos para questionar os reajustes de
tarifas dos ônibus na cidade, sempre com foco na qualidade do serviço prestado
ao usuário.
- Quando estudamos as finanças da prefeitura, pudemos subsidiar as
reivindicações salariais do SindServ – Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Santo André.
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Incontáveis foram os trabalhos desse tipo desde então. O problema que vivi
quase que sistematicamente, foi que, apesar da qualidade das reivindicações, elas
não se viabilizavam, em função de obstáculos colocados pelo poder executivo,
independentemente da cidade e de qual partido ocupava o poder.
Morei por 6 anos na França como exilado. Tive a oportunidade de conhecer
e estudar experiências de políticas públicas em vários países europeus. As
reflexões deste aprendizado me possibilitaram pensar em utilizar, como referência
para nossa cidade, ações exitosas e criativas relativas à gestão pública e à
participação popular.
No meu retorno ao Brasil, em 2012, decidi trabalhar com uma nova
possibilidade da esquerda brasileira, fiel às minhas raízes, e filiei-me ao PSOL.
Perguntava-me, então, se seria o caso de deixar aos outros a tarefa de governar
voltando as costas para as demandas sociais. Desde 2017, então, coordeno no
partido estudos sobre políticas públicas para Santo André com vistas à elaboração
de um programa a ser apresentado à sociedade andreense que aponte para uma
outra maneira de governar, imaginando um futuro pautado pelo desenvolvimento
econômico inclusivo e socioambiental, que aprimore a democracia representativa
eleitoral e a democracia participativa e reduza as desigualdades. Novamente aqui,
aparece meu desejo de colocar o que aprendi, agora através do PSOL, a serviço
da sociedade andreense, para apresentar, e dialogar com ela, nossas propostas
inovadoras para a cidade.
No campo da gestão, por exemplo, pretendemos operar com transparência
e instalar uma controladoria independente, que identifique qualquer desvio de
conduta. Cada centavo do contribuinte deve ser valorizado. No devido tempo serão
apresentados mecanismos inovadores de participação popular.
No campo do desenvolvimento, é necessário enfrentar a crise econômica
da região a partir de uma matriz baseada no carbono zero, criando novas frentes
de expansão de investimentos e empregos a elas associados. Isto significa
considerar os resíduos como riqueza, expandir a produção de energia limpa,
enfrentar as enchentes permeabilizando a cidade e despoluindo o Tamanduateí,
manter as zonas de proteção ambiental e muito mais.
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No campo da saúde, é necessário garantir a qualidade de vida da
população, viabilizando o acesso dos cidadãos ao atendimento primário, a
atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer, de modo que doenças evitáveis
não ocorram e as pessoas possam viver bem, aliviando a demanda nos hospitais.
Trabalhamos com o conceito de educação plena, o que significa articular às
atividades educacionais as atividades culturais, esportivas e de lazer, promovendo
o pleno desenvolvimento das pessoas, preparando-as para a nova economia e
para a participação cidadã.
Quanto ao transporte, devemos considerá-lo como um serviço, de modo que
os diferentes modos de deslocamento estejam integrados, sejam melhores e mais
acessíveis. Isto significa privilegiar a mobilidade ativa (transporte a pé e de
bicicletas) e o transporte coletivo.
Aos 67 anos e com uma vida inteira dedicada à luta contra as desigualdades
e por um novo modelo de sociedade, candidato-me à prefeitura de Santo André
para viabilizar tudo isso e muito mais para nossos cidadãos e com os cidadãos.
Fica o convite a todos para conhecer essas e outras propostas inovadoras,
de modo a tornar realidade aquilo que estamos apresentando à sociedade.

Uma outra Santo André é possível!
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Introdução
Vivemos um momento dramático no Brasil, perpassado por grave crise
sanitária, econômica e política. É necessário agir para superá-la. Esta é uma
contribuição do PSOL para enfrentá-la no âmbito local a partir de 2021.
Pretendemos discutir este documento com a sociedade para aprimorá-lo.
Trata-se de um projeto político de grande envergadura. Terá sucesso na medida
em que conseguir ampla adesão. Deve ser construído com todos e para todos. É
composto de três objetivos estratégicos, aos quais todos os programas de cada
área a serem implementados devem se referir: desenvolvimento econômico
inclusivo e socioambiental, com redução de desigualdades e aprimoramento da
democracia (representativa eleitoral e participativa).
Definimos no PSOL de Santo André que se deve buscar estruturar um
Estado antecipador. Isto quer dizer que se deve priorizar políticas que evitem que
problemas surjam. Muitas vezes depois que afloram fica mais difícil e oneroso seu
enfrentamento. Alguns exemplos: esvaziamento econômico, criminalidade,
enchentes, congestionamentos, ineficiência da máquina pública, doenças crônicas
evitáveis, baixo acesso a capital cultural, baixo nível de aprendizado, manutenção
dos equipamentos públicos etc.
Além da ideia de um Estado antecipador, é preciso buscar enfrentar
problemas ou se antecipar a eles construindo relações intergovernamentais
cooperativas, tanto verticais como horizontais. É inimaginável supor que se possa
reduzir índices de criminalidade a partir apenas do âmbito municipal (até porque a
atribuição constitucional para o aparato de segurança pública é da esfera
estadual), ou que as enchentes possam desaparecer tão somente pela ação da
prefeitura municipal, ou que se possa interferir significativamente na mudança
vocacional local e na geração de empregos a partir da política fiscal municipal. O
mesmo vale para congestionamentos e mobilidade urbana, habitação, aprendizado
escolar, condições de saúde etc.
Outro ponto de preocupação refere-se às mudanças de relação entre o
poder executivo e o poder legislativo. Tais poderes devem ser independentes e
devem negociar suas posições de forma transparente, republicana. A despeito da
crise da democracia representativa eleitoral, é preciso aprimorá-la. O executivo
deve se estruturar para responder a requerimentos dos vereadores no prazo
estabelecido pela Lei Orgânica Municipal. É necessário também que o executivo
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vá à Câmara Municipal anualmente prestar contas de sua gestão e anunciar seus
planos para o período subsequente. A prefeitura deve também analisar indicações
dos vereadores, dando respostas a elas com justificativas, por exemplo, para
atendimentos totais ou parciais ou pela impossibilidade de realizá-las por razões
técnicas, legais, orçamentárias ou de outra natureza. Executivo, Legislativo e
Judiciário devem agir de forma colaborativa e democrática, cada um dentro de sua
atribuição.
Em consonância com isso, é necessário repensar a forma a partir da qual
o executivo interage em suas ações e propostas com a população: tudo deve
ser feito com respeito e clareza, a começar pela transparência orçamentária
municipal, mas também em relação aos programas que deseja implementar. É
forçoso repensar mecanismos de participação popular. É necessário
desenvolver mecanismos de comunicação instantânea com o cidadão e de
prestação de serviços públicos por ambientes virtuais. Isso inclui redes sociais e
aplicativos de prestação de serviços públicos, no sentido de fomentar um
relacionamento inteligente e construtivo entre a prefeitura e seus cidadãos.
Exemplos em que isto pode ser útil referem-se alterações na comunicação da
população com equipes de saúde, entre equipes dos equipamentos escolares com
estudantes e seus responsáveis ou a avisos, com comunicação em tempo real de
eventos como enchentes, congestionamentos, acidentes, eventos culturais, mas
também com viés colaborativo, coletando informações dos cidadãos, informações
sobre buracos e usando essas informações para resolver problemas na prestação
de serviços e para inovar a gestão pública como um todo. O objetivo é auxiliar na
vida cotidiana, na adaptação da cidade ao contexto emergente da indústria 4.0 e
na interconectividade entre o poder público e os cidadãos.
Com relação às leis orçamentárias, em primeiro lugar deve-se dar
prioridade ao PPA (Plano Plurianual de Investimentos), um plano a ser elaborado
desde o início da gestão, válido para os quatro anos subsequentes. É imperioso
para a democracia que o executivo diga à sociedade civil e ao legislativo (que deve
aperfeiçoar suas propostas) o que pretende fazer durante sua gestão, rompendo
com o curto-prazismo e com a lógica de realizar cortes em seu início para realizar
obras ao seu final obedecendo a uma lógica eleitoral estreita, descolada, no mais
das vezes, dos interesses de mais largo alcance da sociedade. Idealmente, linhas
gerais de um PPA devem ser discutidas com a sociedade no momento da
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campanha eleitoral, de modo que os cidadãos possam fazer escolhas criteriosas,
baseadas em proposições concretas. Daí a importância de transformar este
documento em um “pré-PPA”.
Por sua vez, o PPA servirá de referência para a elaboração das demais leis
orçamentárias: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA). Elas darão concretude ao plano de médio prazo nele
consubstanciado.
Um PPA bem formulado pode abrir espaços para a obtenção de
financiamentos junto às esferas estadual e federal de poder e a organismos
multilaterais (como o BID, o Banco Mundial, a Agência Francesa para o
Desenvolvimento e a Comunidade Europeia, por exemplo), vários dos quais se
utilizam de métodos de planejamento como o Marco Lógico ou a Gestão Orientada
por Resultados, ferramentas que poderão ser utilizadas pelo executivo para a
elaboração de seus programas.
Além das leis orçamentárias, especial atenção deve ser dada a planos
decenais, tais como os Planos Municipais de Educação, de Cultura, de Mobilidade
Urbana etc., que têm que estar articulados ao PPA. Também é bom ressaltar que
a construção do próximo Plano Diretor de Santo André está em seus passos
iniciais, e a próxima gestão terá papel fundamental na discussão do documento,
na consolidação das prioridades da cidade e na implementação do Plano Diretor.
Isso nos dá mais certeza de que a hora de promover mudanças estruturais e de
construir um novo modelo de cidade é agora
No curto prazo, porém, deve-se cuidar bem do que já existe: os
equipamentos públicos devem ser bem mantidos. O descuido com sua
manutenção tende a provocar prejuízos graves aos munícipes e à administração.
É o caso de pontes e viadutos, prédios que se deterioram, vias públicas em mau
estado etc. Aquilo que se tem chamado de zeladoria deve operar com rapidez e
eficiência.
Para os temas que tocam mais diretamente a população, deve-se destacar
que se trabalha aqui com os conceitos de educação plena (que todos podem
defender no discurso mas pouco fazem na prática para implementá-lo de fato) e
com o conceito de saúde como qualidade de vida (princípio do SUS, mas
também subalternizado por administrações tradicionais). Quanto à mobilidade
urbana, é preciso que os cidadãos possam circular pela cidade, o que significa
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privilegiar a utilização do espaço público de forma menos desigual, privilegiando
áreas para percursos a pé, de bicicletas e para o transporte coletivo. Como se verá
adiante, muito embora o aparato de segurança seja no essencial dirigido pelo
governo estadual, combater-se-á a criminalidade antes que ela nasça, pelas
políticas de educação, cultura, esportes e lazer, pelas políticas habitacionais e de
infraestrutura urbana.
É provável que até o final de 2021 se possa dispor de vacina e/ou
medicamentos contra o coronavírus-19? Não se sabe. Até que isso ocorra deve
permanecer a grave crise de hoje, com consequências nefastas para as finanças
municipais. Mas apesar das restrições é necessário pensar num horizonte mais
amplo, dando a todos a capacidade de imaginá-lo e de construir suas bases.
Imaginar horizontes mais amplos é essencial até para que possamos buscar
soluções inovadoras, em um momento que pede essas soluções. Não devemos
ter nenhum medo de ousar e de sonhar alto.
Para isso, os seguintes eixos deverão ser priorizados, dentro dos limites
colocados pela crise: caminhar na direção de um desenvolvimento baseado no
carbono zero; caminhar no sentido da universalização do ensino infantil com base
na educação plena, adotando-a também no ensino fundamental I e no EJA;
caminhar no sentido da universalização do programa Estratégia de Saúde da
Família, expandido para o conceito de saúde como qualidade de vida, inclusive
para viabilizar mecanismos mais adequados para o enfrentamento da pandemia;
ampliar a mobilidade ativa (percursos a pé e de bicicletas) e melhorar suas
articulações com o transporte coletivo, que deve ser melhorado e tornado mais
acessível); e caminhar no sentido de melhorar as condições de habitação da
população.
A responsabilidade para sua implementação é do funcionalismo público.
Tudo deve ser feito para ampliar seu engajamento neste amplo projeto: valorizar
boas práticas, promover processos de formação aplicada, reduzir o número de
cargos de confiança e aproveitar os bons quadros, reduzir o número de secretarias
(unindo, sempre que possível, as que têm mais interconexões), reestruturar
carreiras. O estado deve ter eficiência, eficácia e efetividade em suas ações, fazem
com que as pessoas percebam que os recursos da cidade são bem aplicados, em
iniciativas que fazem diferença na vida das pessoas.
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Se o executivo conseguir articular o legislativo a sociedade para tudo isto,
terá estabelecido as relações entre o curto, o médio e o longo prazos. Além disso,
terá contribuído para alargar a esfera pública naquilo que lhe compete (isto é, o
lugar onde se vocalizam os interesses do mundo da vida).
Do ponto de vista político mais geral, dada a gravidade da crise, seu
enfrentamento terá maior possibilidade de êxito caso seja possível articular forças
numa frente anti-racista, anti-fascista e anti-neoliberal. Quanto mais ampla essa
rede for, maior será o engajamento da sociedade civil andreense para enfrentar
com honestidade essas questões.
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EIXO 1: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO E
SOCIOAMBIENTAL, COM INOVAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
O contexto atual nos mostra que a tarefa de promover uma sociedade
mais coesa e solidária não pode ficar somente na mão do mercado, como querem
os neoliberais, e nem na mão de uma elite que coopta o estado, como ocorre
quando o estado patrocina elites locais em nome de um projeto nacionaldesenvolvimentista. Um projeto verdadeiramente popular de desenvolvimento
econômico para a sociedade globalizada atual deve levar em conta pilares
relevantes para o futuro de todos:
- O desenvolvimento como ferramenta de inclusão que contemple
todos aqueles que historicamente foram desprezados pelas instâncias de poder
- Relação saudável e sustentável com os ecossistemas do planeta
- Sociedade pautada na equidade, de modo a viabilizar oportunidades
a todos, independentemente de sua origem social
- A ciência como forma de ampliação dos nossos horizontes
- A inovação tecnológica como aplicação prática dessa ampliação de
horizontes
- Um modelo industrial e comercial justo, voltado para o bem estar de
trabalhadores e de todos os participantes da cadeia produtiva.
- A política como instrumento para servir e para atender as
necessidades de toda a comunidade, tendo como pano de fundo o aprimoramento
da democracia representativa eleitoral e da democracia participativa.
É um conjunto de diretrizes que parecem muito simples, mas cuja
implantação é muito complexa, especialmente no contexto pós pandemia. A
construção de uma nova sociedade sob premissas mais solidárias é urgente, em
todas as instâncias federativas. E a implantação desse modelo de governança em
âmbito municipal ou regional é mais fácil do que em estados ou em todo o país,
por um motivo relativamente simples: os municípios tem como atribuição grande
parte das políticas finalísticas, o que faz com que, na prática, o município seja o
ente federativo com maior autonomia na gestão espacial, na gestão dos territórios.
Tendo essa autonomia, esse conjunto de diretrizes pode ser implantado com maior
facilidade. É essas diretrizes que precisamos conhecer.
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UM NOVO TAMANDUATEÍ PARA UMA NOVA CIDADE

Rio Cheonggyecheon, em Seul
A capacidade de repensar a cidade de Santo André estará
comprometida enquanto o cartão postal da cidade for um rio sujo, com longo
histórico de alagamentos, que parece mais afastar do que aproximar os moradores
da cidade.
O maior projeto para a cidade de Santo André nos próximos anos deve
ser ressignificar o Rio Tamanduateí. O rio é simbólico para a cidade, promovendo
uma divisão inclusive cultural da cidade: de um lado fica o Centro da cidade,
enquanto do outro fica toda a região ainda conhecida no imaginário do cidadão
andreense como 2º subdistrito, apesar não não sê-lo mais formalmente. Um rio
poluído e hostil afasta até mesmo os cidadãos das duas metades da cidade dos
demais bairros. Por isso, ousamos apresentar uma proposta de limpeza do
Tamanduateí. Há sessenta anos era possível pescar no rio. Nós queremos que
daqui a sessenta anos também seja possível pescar no rio.
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Essa proposta também depende da articulação com outros atores,
como outras prefeituras e o governo do estado de São Paulo, e provavelmente o
Rio Tamanduateí não estará completamente limpo após um mandato de quatro
anos, mas daremos os primeiros passos, como, por exemplo, que a Sabesp
cumpra a sua promessa de melhorar o índice de tratamento de esgoto na cidade
de 95,2% para 100%, e também comece a despoluir os afluentes que desaguam
no Tamanduateí.
Santo André sofreu um forte processo de impermeabilização nos
últimos 20 anos, que coincidiu com o aumento das inundações na cidade.
Inundações tem sido um problema recorrente na cidade e limpar o principal curso
de água do município, com seus afluentes, vai melhorar a capacidade de absorção
das águas da chuva nesses leitos d’água e mitigar a questão das inundações em
vários pontos da cidade.
Além disso, é necessário ressaltar o dinamismo econômico que o
próprio processo de revitalização do rio vai trazer. Empresas de pesquisa, testes
de mecanismos de limpeza e descontaminação, obras de construção civil para que
a cidade tenha 100% do esgoto tratado, tudo isso vai gerar mais empregos e trazer
um tipo de empresa que será essencial para a cidade nos próximos anos: as
empresas de serviços ambientais. A limpeza bem sucedida tem potencial de fazer
com que Santo André tenha um polo de empresas de serviços ambientais,
trazendo mais empregos e renda para a cidade.
- Nas margens do rio temos alguns dos estabelecimentos mais
importantes da cidade: o CRAISA, a UFABC, diversos hipermercados, e em breve
teremos o Parque Tecnológico da cidade. Tudo isso funciona tendo o Rio
Tamanduateí como cenário. Limpar o Tamanduateí será decisivo para todos esses
estabelecimentos funcionarem ainda melhor, e também para a atração de novos
estabelecimentos para a região.
- A limpeza do Tamanduateí tem potencial de ser o maior exercício de
integração regional já experimentado pelo ABC, envolvendo diversos municípios
que sofrem com questões comuns (poluição dos rios, inundações, degradação dos
arredores dos rios) para mudar a própria identidade da região: de uma região
industrial, poluída, com áreas contaminadas, para uma região de referência em
revitalização ambiental.
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Esse é o grande projeto para a transformação da cidade e para a
mitigação de questões como a das inundações. Para isso, a limpeza do
Tamanduateí passará por medidas como:
- Criação de inteligência em compreender as áreas da cidade mais
vulneráveis às inundações e para agir rápido nas permeabilização dessas áreas.
- Criação de regras urbanas para que Santo André se torne uma cidade
mais permeável, como sistemas de captação de água nas casas.
- Criação de parques lineares e de áreas verdes para facilitar a
captação de água da chuva em Santo André, diminuindo os efeitos das
inundações.
- Reversão de processos de canalização de rios que provocaram
vulnerabilidade a inundações em áreas da cidade.
- Parceria com outros entes federativos para promoção da limpeza dos
afluentes do Tamanduateí e de trechos do rio anteriores à cidade de Santo André.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRANSIÇÃO ECOLÓGICA

Santo André pode adquirir uma posição de vanguarda na temática da
economia verde, mostrando às demais cidades da região mecanismos
sustentáveis de administração da Mata Atlântica e de revitalização de áreas
degradadas. Nesse sentido, alguns temas são essenciais:
Energia renovável:
- Incentivo à instalação de painéis solares residenciais e a ligação dos
mesmos com a rede elétrica.
- Instalação de painéis solares em escolas, Unidades de Saúde e demais
prédios da prefeitura.
- Mudanças na coleta de lixo, como o aumento da produção de materiais
recicláveis e a utilização do lixo orgânico para a produção de biogás.
- Construção civil sustentável: tecnologias para produção de tijolos
ecológicos, telhados ecológicos, sistemas de circulação de ar que dispensem ar
condicionado, cisternas para fornecimento de água, usinas de compostagem,
reaproveitamento do lixo e outras tecnologias do tipo. Nesse sentido, uma proposta
para a área é criar uma “cesta básica da construção sustentável” para o
planejamento habitacional da cidade. Implantar o Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil contemplando instalação de usina de reciclagem que
teve prazo vencido em 2014, conforme dispõe Resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - Conama.
- Agroecologia: instalar pequenos produtores familiares, trabalhando em
cooperativas, que preservem a floresta ao mesmo tempo em que produzem para
subsistência e abastecimento local em pequena escala.
- Fomento à criação de Ecovilas em regiões sob pressão fundiária na Mata
Atlântica: Ecovilas estão empenhadas não apenas em serem corretas
ecologicamente, mas em desenvolver sistemas de produção que regenerem o
bioma onde estão inseridos.
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GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Sempre com foco em realizar a transição ecológica da matriz de
desenvolvimento econômico andreense, pensamos em alguns projetos para a
geração de emprego e renda:
- Choque de sustentabilidade: o plano é iniciar o governo promovendo um
choque de medidas de transição ecológica e migração para a economia verde no
primeiro semestre de mandato. Para isso, a prefeitura vai buscar parcerias e
investimentos nessa área desde o primeiro dia de governo, para tornar Santo
André uma referência em economia limpa em pouco tempo. Queremos atrair
serviços limpos, inovadores, queremos trazer pra cá a economia da
sustentabilidade, cada vez mais pujante em diversas áreas do mundo.
- Laboratórios de gestão industrial: para vencer as desigualdades, nós
queremos fomentar novas formas de divisão do trabalho participativas e
cooperativas, colaborando com a criação de modelos empresariais cooperativos
em setores de vanguarda e que demandam inovação. Para isso vamos promover
parcerias e juntar pessoas que tem o sonho de abrir um negócio inovador em
incubadoras, em locais de fomento à pesquisa, à experimentação e a modelos de
negócio mais justos e inclusivos.
- Fomento aos negócios de caráter identitário: fomento a grupos de
mulheres, negros e negras e LGBTQI+ para abrirem seus próprios negócios locais,
favorecendo a geração de renda por parte de populações mais vulneráveis.
- Fomento a negócios de bairro: mapeamento das vocações locais e
fomento de negócios que possam movimentar a economia dos bairros, em parceria
com instituições como Sebrae, escolas técnicas e universidades.
- Parceria com universidades: vamos facilitar a abertura de negócios ligados
aos alunos egressos das universidades da cidade, promovendo espaços de
inovação que gerem empregos de alto valor agregado ao mesmo tempo em que
mantemos profissionais altamente qualificados no município.
- Serviços ecológicos: vamos promover serviços de transição ecológica na
cidade, com o objetivo de tornar a cidade mais verde e mais agradável para os
cidadãos. Ao criar essa estrutura, criamos também pessoas qualificadas para
trabalhar na gestão ambiental da cidade.
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- Fomento do turismo: vamos fomentar o turismo em Santo André nas
seguintes frentes a) Turismo de negócios b) Turismo educacional e científico c)
Turismo histórico e socioambiental.
- Nas áreas mais vulneráveis, faremos programas de incentivo à
sustentabilidade de pequenos negócios. Hoje o Brasil é um dos países com maior
percentual de empreendedores no mundo, muito por conta da grande
informalização da nossa economia. Em 2018, 45% dos empreendedores no Brasil
eram empreendedores por necessidade: o sujeito que começa a vender algum
produto ou a prestar algum serviço para sobreviver. Nosso dever, como prefeitura,
é ajudar essas pessoas a sobreviverem e a se inserirem na cadeia econômica. Por
isso, buscaremos maneiras de apoiar esses pequenos empreendedores,
desburocratizando a vida deles, facilitando o acesso a microcrédito e oferecendo
oportunidades para que esses pequenos negócios se tornem perenes, criando
mecanismos efetivos de economia solidária.
- Compras públicas sustentáveis: queremos usar as compras de insumos
feitas pela Prefeitura de Santo André como mecanismo de redução das
desigualdades, estabelecendo, por exemplo, cotas robustas de compras de
alimentos de agricultores familiares. Também queremos fomentar a atividade
econômica sustentável através das compras públicas: queremos formar um
mercado de insumos de energia limpa e de construção civil sustentável na cidade,
e o primeiro passo para isso é girar a chave das compras públicas, aplicando
modelos ecologicamente corretos a todos os insumos usados para o bom
funcionamento da cidade: o asfalto do recapeamento das ruas será ecológico, as
calçadas serão permeáveis, as obras públicas serão feitas de maneira
ecologicamente correta, e parte expressiva da energia consumida na cidade será
renovável, do prédio da prefeitura às comunidades mais carentes, que hoje sofrem
com um cenário de insegurança energética provocado pelas inúmeras ligações
clandestinas existentes.
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INOVAÇÃO

Para fomentar a inovação na gestão Pública, a prefeitura terá uma
Assessoria Especial de Desburocratização e Inovação, com o objetivo de
transformar a máquina administrativa de dentro para fora para que ela seja capaz
de transformar a vida dos cidadãos de fora para dentro. Para isso, a assessoria vai
trabalhar em duas frentes
- Remodelagem de organizações: aqui uma equipe vai atuar, em contato
direto com o prefeito, para modernizar a administração da cidade, transformando
organizações para que elas estejam voltadas para o cidadão e não mais para si
mesmas. O objetivo é criar a estrutura para proporcionar o melhor serviço público
dentro da própria máquina, fomentando a excelência, a inovação e um bom clima
organizacional para que a máquina pública andreense possa dar conta de seus
objetivos.
- Projetos e serviços inovadores: aqui entram os projetos que realmente vão
mudar a vida do cidadão, como o da virtualização dos serviços públicos na cidade,
através da desburocratização dos processos envolvendo serviços públicos
municipais, ou o da moeda sustentável como maneira de reduzir as desigualdades
e fomentar a economia local.
Inovação como vetor de Desenvolvimento
A inovação não se dá só no setor público. A prefeitura deve ser responsável
por fomentar serviços inovadores em toda a cidade. Nesse sentido, algumas de
nossas propostas são:
- Centro de Serviços de Mobilidade e de Logística: Santo André ainda
depende da indústria automobilística, que não é mais a mesma e está investindo
sem serviços de mobilidade e novas tecnologias. Por isso, instalar um centro de
serviços de mobilidade e de logística na cidade auxiliará esse processo de
transição, mantendo os investimentos na região.
- “City Lab”: projeto desenvolvido em parceria com universidades e
empresas, fará com que a administração da cidade sofra um “upgrade” e adote
soluções simples, como a alocação de transportes públicos de acordo com a
demanda e o recapeamento de vias públicas após a detecção de buracos em vias,
entre outras.
19

- Centro de inovação em educação: A tecnologia educacional pode ser um
vetor de desenvolvimento econômico para a cidade, não só na formação de
crianças como na empregabilidade dos profissionais da educação. Além disso, a
educação na cidade precisa estar alinhada com os eixos de desenvolvimento
econômico do município. O centro de inovação em educação vai trazer essa
aproximação, pois insere essas prioridades na educação infantil, como temas
transversais que ajudam a criança ter uma visão prática de seu aprendizado.
- Facilitar a formação de novos negócios solidários: Santo André pode e
deve ser um laboratório de novos formatos de negócio que fomentem relações
comerciais justas e que criem circuitos de produção com parâmetros éticos
adequados.
- Educação para a Indústria 4.0: ao invés de inibir a substituição nos setores
que estão sendo automatizados e em vez de apenas aliviar os que estão sendo
substituídos, devemos constatar que a transição estrutural da economia é
inevitável. Essa constatação nos faz criar uma estrutura que repare a cidade para
esse momento, educando os funcionários substituídos nos setores existentes para
encontrar um emprego nos setores emergentes da economia.
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TURISMO

Considerando o cenário de pandemia mundial, entendemos que o turismo
em Santo André só possa ser retomado após a realização de vacinação em toda
a população, principalmente nas pessoas mais vulneráveis, localizadas no grupo
de risco definido pela Organização Mundial da Saúde - OMS. Até lá, vimos como
importante e necessário, que o planejamento turístico passe por um processo de
adaptação, de modo que turistas e agentes do turismo estejam protegidos
enquanto aguardam a retomada segura das atividades. Antes e durante o processo
de restabelecimento das atividades, a municipalidade precisa cumprir com seu
papel de proteger seus agentes, nos mais diversos âmbitos, como: segurança
alimentar, saúde, habitação e vestuário, até que a retomada das atividades seja
implementada em sua integralidade. Sendo assim, seguem as propostas para o
programa de governo da coligação PSOL-REDE “Outra Santo André é Possível”,
formada pela chapa majoritária: Bruno Daniel – Prefeito, e Rosi Santos – VicePrefeita
Santo André “conta com 109 meios de hospedagem que somam mais de 10 mil
leitos, mais de 600 restaurantes que ofertam mais de 60 mil mensais. 23 atrativos
turísticos foram identificados, com destaque para Vila de Paranapiacaba. Casas
de espetáculos, clubes particulares, parques públicos, Centro Histórico e
Ecológico, Museu, entre outros empreendimentos turísticos são outras opções que
Santo André oferta”. (Plano Diretor de Turismo, 2018)
- Implantação do Plano Diretor de Turismo de Santo André – Lei 10.099 de
4 de julho de 20181;

- Diretrizes do Plano Diretor de Turismo, a serem implementadas: 1)
Melhoria da qualidade de vida dos habitantes; e 2) Geração de trabalho, renda e
estímulo ao empreendedorismo;

1

Referências: Estudo de Demanda Turística (2017), Inventário da Oferta Turística e Plano Diretor de
Turismo
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- A execução e o cumprimento das metas estabelecidas no “Plano Diretor
de Turismo de Santo André” deverão ser acompanhados e avaliados pelo
Conselho Municipal de Turismo e pela secretaria responsável, no âmbito
governamental.
- Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, através
da requalificação do espaço e formação dos membros;

- Implantação de um Centro de Acolhimento ao Turista, próximo à Estação
Celso-Daniel da CPTM;

- Utilização do conceito de Turismo de Base Comunitária em todos os
projetos a serem desenvolvidos na cidade;

- Programa de Turismo Cultural, criando e divulgando roteiros por
espaços culturais e periféricos da cidade. Referência: Projeto “ALTERNATIVOS
SABORES ANDREENSES: um passeio sociocultural e gastronômico por outra
Santo André”. Proponentes: AfroEscola Laboratório Urbano Casa Viva Lilás
“Fabiana Oliveira” Ponto de Cultura Sarau na Quebrada Universidade Popular
Nossa Casa;

- Programa de Ecoturismo no Parque do Pedroso, com possibilidade
de expansão adaptada para toda a região do Parque Andreense. Referência:
Projeto “RECREIO – ECOTURISMO NO PARQUE DO PEDROSO”. Proponente:
Coletivo NASA. Parceiros: Secretarias Municipais de Santo André: Meio Ambiente,
Assistência Social e Desenvolvimento e Geração de Emprego – Departamento de
Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo. Com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento ecoturístico no PNMP, optou-se pela metodologia de
base comunitária, para que a comunidade seja e sinta-se protagonista do
processo. O projeto optou por focar em formações relacionadas ao tema do
ecoturismo, sendo complementado por implantação de estruturas que facilitarão a
formação e sustentabilidade das atividades após o término do projeto. O projeto
propõe algumas formações para moradores do entorno do parque, sendo elas: 1)
Monitores Ambientais, 2) Levantamento de Fauna e Flora, 3) Jardinagem e
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Paisagismo, 4) Esportes Radicais (caiaque, stand up paddle, skate street,
slackline/waterline/highline, arvorismo, tirolesa e escalada), 5) Mapeamento e
implantação de trilhas, 6) Fotografia e vídeo, 7) Empreendedorismo.

- PROGRAMA NÁUTICO NO RESERVATÓRIO BILLINGS: o Município de

Santo André é privilegiado, por conter em seu território, parte significativa do Bioma
da Mata Atlântica, a nascente e cabeceiras do Rio Grande, principal rio formador
do Reservatório Billings, palco extraordinário para a prática de esportes náuticos.
A correta ocupação do reservatório desenvolve vínculo afetivo com o mesmo,
educação ambiental e fomenta sua conservação. O programa estabeleceria uma
parceria com o Esporte Clube Santo André para a restauração e reativação da
estrutura náutica já pronta, ou alternativamente a construção de nova estrutura,
incluindo escola municipal de vela dentre outras modalidades (localizada no Bairro
Recreio Borda do Campo).

-

Programa

de

Turismo

na

Vila

de

Paranapiacaba, de base ambiental e histórica, com foco na preservação do
patrimônio histórico e natural, no desenvolvimento local e na qualidade de vida das
populações da Vila.
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PARANAPIACABA

Imagem Aérea da Vila de Paranapiacaba (Creative Commons)

A Vila de Paranapiacaba merece um espaço próprio no Plano de Governo.
Como gestão preocupada com a área socioambiental, damos ao distrito a devida
prioridade. Do ponto de vista administrativo, queremos atender ao pleito dos
moradores da região em terem uma administração independente, que respeite as
características da região e de seus habitantes, através de estrutura jurídica e
operacional mais adequada a ser analisada, uma Fundação ou sub-prefeitura.
Além disso, temos mais algumas propostas para a região.
- Ônibus turísticos semelhantes aos que vemos em Barcelona saindo aos
domingos de manhã do centro da cidade com roteiro programado e monitorado por
monitores da prefeitura, de preferência pessoas contratadas na comunidade e que
estejam sob orientação de técnicos profissionais. E também faremos com que
esses veículos sejam ecológicos, evitando emissões de gases que provoquem a
poluição do ar na Vila.
- Estruturação de um centro de alimentação onde as pessoas da vila possam
vender seus preparos aos turistas
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- Organização do estacionamento para eventos cuja verba seja destinada
ao desenvolvimento da comunidade
- Calendário de eventos como o festival de inverno que contemple a
população local em todos os aspectos, desde cultural até o de exploração do
comércio em regime de consórcio ou equivalente que garanta a participação da
comunidade e não de pessoas de fora que se aproveitam da agenda da cidade
exclusivamente nestas oportunidades.
- Criação de uma cooperativa de produtores agrícolas que se integrem ao
programa municipal de produtores agroecológicos.
- Gestão junto ao governo estadual para aumentar a frequência do
transporte férreo para a região.
- Opções de gestão sustentável para o lugar do modelo atual, que pressupõe
a destruição da Mata Atlântica para a instalação de equipamentos de serviços
logísticos.
- Parceria com a sociedade civil para a restauração de equipamentos
culturais da região, como o Museu da Funicular.
- Um problema recorrente na região de Paranapiacaba é o lixo em caminhos
e trilhas, por exemplo. O visitante de Paranapiacaba precisa ter a consciência de
que está fazendo turismo ambiental e de que sua função enquanto turista
ambiental é preservar a natureza, para que outras pessoas possam admirá-la
depois. A função da prefeitura, além de criar uma estrutura de turismo, é fazer um
trabalho adequado de zeladoria para que as trilhas e caminhos dentro da Mata
Atlântica permaneçam limpos, com a colaboração dos guias locais.
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GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As propostas gerais para gestão e educação ambiental são:
- Gestão das Emergências Climáticas e Riscos ambientais (prevenção e
operações de descontaminações)
- Gestão da A3P – Agenda Ambiental da Administração Pública como
diretriz de governo para todas as Secretarias, substituição para energia renovável,
reuso de água, compras coletivas e sustentável (cf. TCU), inclusão social dos
resíduos secos às cooperativas de catadorxs, etc.).
- Gestão integrada de saneamento ambiental (operações ou fiscalização da
água,

esgoto,

drenagem

(taxa),

licenciamento/compensações

ambientais,

resíduos (taxa) – ações integradas com Consórcio Intermunicipal
- Adequações e regularizações com equidade justa da TARIFA SOCIAL com
as áreas informais (FAVELAS)
- Gestão de infraestrutura verde (bio-retenção (micro drenagem) e paisagem
urbana áreas públicas e residenciais)
- Gestão dos mananciais adequações e atividades econômicas-sociais
compatíveis (LUOPS).
- Gestão dos parques e áreas verdes urbanas e áreas verdes protegidas
(captação recursos)
- Educação e Mobilização ambiental descentralizada (Permacultura e
Agroecologia)
- Implementar o PLAGESAN com participação ativa e em todos os planos
diretores específicos
- Respeitar COMUGESAN, fiscalizar os serviços da Sabesp e ampliar e
descentralizar novas instâncias de participação
- Fortalecer o serviço de proteção animal na cidade(integração com
Zoonose/Saúde e uma Guarda Municipal-Ambiental)
Sobre agroecologia:
- Criação de um programa municipal de agroecologia urbana que mapeie e
congregue os (as) produtores (as) do município de forma a elaborar e implementar
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hortas familiares fornecendo implementos, organizando a produção e o
escoamento da produção. A distribuição de cestas de alimentos orgânicos aos
funcionários da prefeitura, da Câmara, do Fórum etc que poderia participar de
associações parecidas com a que temos no PSOL com o MST.
- Programa de autonomia e segurança alimentar com integração e
treinamento dos funcionários da merenda escolar e outros aos produtores locais
- Programa de diminuição e conscientização sobre o consumo de carne
processada e alimentos de baixo teor nutritivo com nutrólogos orientando
- Adaptação do CRAISA para garantir acesso aos produtores familiares de
orgânicos
- Cursos de produção agroecológica para a inclusão social
Sobre educação ambiental:
- Parceria com as escolas para levar os alunos aos núcleos produtores,
sobretudo os de produção familiar.
- Elaboração de material didático par levar às crianças o conhecimento das
bacias hidrográficas da cidade e da região
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EIXOS PARA UMA POLÍTICA AMBIENTAL

Construir uma política municipal que tenha como base primordial a
gestão ambiental, uma vez que a Macrozona de Proteção Ambiental compreende
aproximadamente 55% do território.
A cidade precisa estabelecer uma política ambiental que seja
norteadora das demais políticas públicas. Dessa forma, é necessário elaborarmos
um Diagnóstico Ambiental que integre e seja diretriz para as políticas de saúde,
educação, habitação, segurança, direitos humanos, cultura, esporte, economia e
justiça, entre outras.
Propostas para Santo André
O Diagnóstico Ambiental do município, para a elaboração de
propostas iniciais, deve ser dividido em cinco grandes eixos:

Eixos e Propostas

Política de Adaptação
às Mudanças
Climáticas

Política de
Segurança
Alimentar

Plano Municipal de
Conservação dos
Serviços Ecossistêmicos
e da Biodiversidade

Política de
Ordenamento
Territorial

Política de
Educação
Ambiental
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Política de Conservação dos Serviços Ecossistêmicos e da Biodiversidade

Panorama

Santo André é grande produtor de água, e
nunca houve política efetiva de conservação e
recuperação de nascentes, cobrança por
serviços ambientais prestados pelo município
e conservação das áreas protegidas e nem
pela água que produz. No Estado de São
Paulo a cobrança pela água foi instituída pela
Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005 e
não foi implementada até hoje. A Lei Estadual
nº 9146, de 09 de março de 1995 que cria
mecanismos de compensação financeira para
os municípios que sofrem restrição por força
de instituição de espaços territoriais
especialmente protegidos pelo Estado ,
também está até hoje sem decreto
regulamentador. Há cerca de 08 anos o
Subcomitê Billings-Tamanduateí, que deve
tratar destas questões teve usurpadas a
delegação
de atribuições e seu caráter
deliberativo.

Ações
Cobrar do Estado por Serviços Ambientais
prestados (restrição de crescimento) e
prioritariamente medir e cobrar pela água
produzida.
Cumprir a lei e retomar o caráter deliberativo
do Subcomitê Billings-Tamanduateí bem
como instalar seu escritótio regional

Prazos

Assumir e impedir a instalação do Centro
Logístico em Paranapiacaba

Imediato

Cumprimento da Lei, e formação do Conselho
Gestor do Parque Natural do Pedroso e
Revisão do Plano de Manejo
Estruturação da sede do Parque do Pedroso e
ações voltadas ao uso público da Unidade de
Conservação

Curto e
médio
Curto e
médio

Curto

curto

Retomada e implantação do Centro de
Triagem e Recuperação de Animais Silvestres
do Parque Natural do Pedroso.

Curto e

Assumir e impedir a instalação de Incinerador
na Zona de Amortecimento do Pedroso
Ações voltadas ao fomento do turismo
ecológico, principalmente no Parque Natural
do Pedroso e em Paranapiacaba

Imediato

Plano de Arborização Urbana
Plano Municipal da Mata Atlântica
Programa de Monitoramento e Recuperação
de Nascentes, Rios e Córregos
Implantação de Parques e Programa de
Corredores Ecológicos
Programa de Conservação da Fauna Silvestre
(levantamento, monitoramento e conservação)
Programa de Recuperação e Conservação
das Áreas de Manancial
Cobrar do Estado o cumprimento da Meta de
Qualidade da Água estabelecida para o
Reservatório Billings
Implantação do Parque Guaraciaba

médio

médio
médio
médio
Médio
Médio/ longo
Médio/ longo
Curto, médio
e longo
Médio/ longo
Curto e
médio

Política de Adaptação às Mudanças Climáticas

Panorama

Ações

Prazos

Em 2015-2016 o Consórcio Intermunicipal,
por meio dos GTs Meio Ambiente e Defesa
Civil, contratou o ICLEI para a elaboração do
“Inventário de Gases de Efeito Estufa do
Grande ABC”. Posteriormente foi elaborado o

Elaboração do Plano Municipal de Adaptação
e Mitigação às Mudanças Climáticas

Curto e
médio

Implantação das ações estabelecidas no
Plano

Médio e
longo

29

Plano de Ação de Enfrentamento às
Mudanças Climáticas do Grande ABC”.
Estes documentos foram ignorados pelas
atuais gestões da região, e devem ser
implantados para a construção de políticas
efetivas de adaptação às mudanças
climáticas.

Atendimento à Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil:
- atualização do Plano Municipal de Redução
de Riscos de Desastres (PMRR);
- retomada dos Núcleos Comunitários de
Proteção e Defesa Civil (NUPDECs)
- Política Integrada junto à Habitação, Saúde
e Assistência Social para remoção dos
moradores de áreas de risco de
deslizamentos, enchentes e inundações
Recuperação das Áreas de Preservação
Permanente (Apps) e Topos de Morro
Programa de Monitoramento da Qualidade do
Ar. Adoção de Inventário de Emissões de
Gases de Efeito Estufa - GEE e licitações
sustentáveis que garantam tecnologias limpas
Realização de inventários periódicos de gases
de efeito estufa junto ao Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC
Implemetação efetiva da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, adotando a ordem de
prioridade de não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento
ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos e seus programas como a Logística
Reversa, Política de Compostagem, entre
outros.
Plano para o Aterro Sanitário de Santo André

Curto, médio
e longo

Médio e
longo
médio

médio

Curto e
médio

Curto, médio
e longo

Política de Educação Ambiental
Panorama
O município conta com uma Política Municipal
de Educação Ambiental, que necessita ser
efetivamente implantada.
Também precisa retomar o “Termo de
Cooperação com a UFABC”, acordado em
2016 com o SEMASA e ignorado na gestão
atual.

Ações
Programa de Elaboração de conteúdo
pedagógico ambiental nas escolas municipais,
em parceria com a Secretaria de Educação
Reestruturação das escolas municipais, com a
revitalização e implantação de áreas verdes e
atividades ao ar livre
Incentivos e programas de parceria para o
SABINA
Elaboração de “Programa Ambiental Local”,
com a realização de consultas públicas nos
bairros visando o levantamento dos principais
problemas ambientais, a formação de
lideranças e o monitoramento da implantação
das ações
Programa de Educação para a Conservação,
com visitas ao Parque Natural do Pedroso e
Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba,
para conhecimento da flora e fauna nativa do
município, como estudos do meio e formação
da ciência cidadã.
Implantação de programa voltado aos jovens,
com a realização de feiras profissionais em
parceria com Universidades, voltadas às
potencialidades ambientais do município;
como: recuperação de áreas degradadas,
análise e monitoramento dos cursos d´água,
do ar e do solo, meteorologia,

Prazos
Curto e
médio

Curto
Curto e
médio
Curto, médio
e longo

Médio

Médio
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geoprocessamento, desenvolvimento de
aplicativos...todos voltados à inovações da
ciência.
Elaboração de Cooperação Técnico-científica
com a UFABC, para o desenvolvimento de
pesquisas científicas nas diferentes áreas do
conhecimento em Santo André, a
possibilidade de Mestrado Profissional para os
servidores, e troca de conhecimento e
experiências entre a gestão municipal e a
universidade
Fortalecimento do COMUGESAN e dos
Conselhos Participativos do município
Realização de Capacitação para Elaboração
de Projetos Ambientais

Curto e
médio

Curto
Curto e
médio

Política de Segurança alimentar
Panorama

Ações

O município não possui política voltada ao
fomento da agricultura familiar, nem de
agricultura urbana. Da mesma forma não
possui ações voltadas à alimentação
saudável nas escolas municipais, e nas
entidades vinculadas à assistência social;
muito menos para os moradores em geral. A
feira de orgânicos existente hoje não atende à
população e em sua maioria tem produtores
de outras regiões, principalmente porque não
há incentivo à produção local.

Elaboração de política intersecretarial de
fomento à agricultura familiar e incentivos à
comercialização local
Implantação de programa de alimentação
saudável nas escolas municipais e nas
entidades vinculadas à assistência social
Parceria com coletivos locais, de agroecologia
e permacultura para o fomento, a difusão de
conhecimento e a realização de ações
conjuntas

Prazos
Curto, médio
e longo
Curto e
médio

Curto e
médio

Política de Ordenamento Territorial
Panorama
O Plano Diretor atual não considera a zona
rural. Hoje, o zoneamento só incentiva o
crescimento desordenado de prédios e
megaempreendimentos que simplesmente
impactam o meio ambiente e a qualidade de
vida das pessoas.
Também não tem controle das instalações de
antenas de telecomunicação, a fiscalização
ambiental é totalmente precária, e o
licenciamento ambiental beneficia os
empreendedores.
Não existe no município uma política que
resguarde os moradores que tem suas casas
danificadas ou destruídas por construções de
prédios vizinhos.
Também não existe qualquer política que olhe
para a qualidade de vida das pessoas,
principalmente as que tem sua casa “invadida”
por prédios do entorno que acabam com a luz
solar, pioram a umidade, impactam o ruído e a
mobilidade.

Ações
Revisão do Plano Diretor e compatibilização
com o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação
Realização de Consultas Públicas locais,
como objetivo de ouvir os moradores sobre o
crescimento desordenado da cidade.
Elaboração de política que resguarde os
moradores impactados por empreendimentos
vizinhos
Revisão da instalação de antenas de
radiofrequência na cidade
Implantação de política efetiva de
Fiscalização Ambiental. Adequação do
contingente da Guarda Civil Municipal e
capacitá-lo para fiscalização ambiental.
Revisão do atual processo de licenciamento
ambiental e seus procedimentos
Implantação de ações voltadas à
Infraestrutura Verde.
E revisão da implantação de piscinões, que já
mostraram ser fracassadas.
Implantação de Ciclovias e Política de
Mobilidade sustentável

Prazos
Curto

Curto

Médio
Médio

Curto
Curto e
médio
Curto e
médio
Curto e
médio
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SEMASA

No nosso programa de governo, o SEMASA será fortalecido, ao contrário
do que ocorreu nas últimas gestões, e o papel e as atribuições da Secretaria do
Meio Ambiente serão revisados, pois no modelo atual a secretaria “concorre” com
o Sistema Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental – Simgesa e o
SEMASA é o órgão municipal parte integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente, em conformidade com o Artigo 6° da Lei Federal 6.938 de 31 de agosto
de 1981, e o correto é que Secretaria e SEMASA tenham atuações
complementares, em um contexto de fortalecimento mútuo.
A nossa visão sobre o SEMASA é que as décadas de expertise do órgão
com gestão ambiental o capacitam para ser o grande agente da transição ecológica
que queremos fazer em Santo André.
Para isso, queremos transformar a autarquia em uma referência na área,
recuperando sua credibilidade. O SEMASA passará a ser responsável por:
- Gerir o contrato da cidade de Santo André com a Sabesp, garantindo a
qualidade dos serviços prestados e o cumprimento das cláusulas acordadas.
- Gestão dos programas de resíduos da cidade. O SEMASA se tornará uma
agência de inovação para resolver a questão urgente dos resíduos em Santo
André.
- O SEMASA será, em âmbito municipal, o órgão responsável pelos estudos
técnicos que viabilizarão a limpeza do Rio Tamanduateí nos próximos anos.
- O SEMASA vai modernizar sua área de gestão ambiental, com integração
a programas inovadores que implementaremos na cidade, como o da moeda
sustentável, por exemplo.
- O SEMASA será o órgão responsável por adequar Santo André ao novo
marco legal do saneamento, aprovado em nível federal.
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MOEDA SUSTENTÁVEL

Vamos implantar um modelo de moeda sustentável em Santo André que vai
muito além do modelo de “moeda verde” que a prefeitura tem atualmente. Será
uma moeda usada para de fato transformar a gestão de resíduos na cidade (ao
contrário do governo atual, somos terminantemente contra a instalação de
incineradores de lixo). Vejam alguns benefícios do projeto:
- Inserir a ideia de uma moeda sustentável como catalisador da economia
local.
- Trocar o modelo “reciclável por alimento” pelo modelo “reciclável por
moeda sustentável”. Acordo para que essa moeda sustentável seja aceita nos
comércios do bairro, criando um selo de “comércio sustentável” em que o
comerciante vai poder aceitar essa moeda e trocar por dinheiro/isenção de
impostos com a prefeitura, num modelo similar ao da NFP, mas mensal.
- Não esquecer dos agricultores: criação de “sacolões sustentáveis” nos
bairros, que aceitam a moeda sustentável. Incentivo à agricultura urbana e a
agroecologia.
- Criação de uma versão virtual da moeda sustentável, trabalhando a
participação nas políticas da cidade através da gamificação. Por exemplo: se um
cidadão faz uma solicitação via aplicativo dizendo que há um buraco em
determinada rua e isso gera uma ordem de serviço da prefeitura, ele ganha
moedas sustentáveis para gastar nos comércios credenciados da cidade.
- Criação de pontos de coleta para catadores e de cursos para aumentar a
qualidade da separação de resíduos, ao mesmo tempo em que promovemos a
inclusão social desse grupo vulnerável.
- Promoção de competições de coleta sustentável entre escolas.
- Entradas da moeda sustentável no circuito econômico: recicláveis,
agricultura local, participação popular, outros possíveis incentivos
- Saídas da moeda sustentável do circuito econômico: comércios locais,
isenção de impostos da prefeitura.
- Lastro da moeda sustentável: o retorno obtido com a venda dos resíduos.
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EIXO 2: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EM TODAS AS SUAS
DIMENSÕES, COM A PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA
PARA A POPULAÇÃO ANDREENSE
EDUCAÇÃO

Orientados pelos conceitos de Estado Antecipador e Educação Plena,
considerando a realidade da cidade, em um contexto de pós pandemia, elencamos
abaixo, as ações dos serviços de Educação em quatro eixos:

1. DIREITO AO ACESSO E QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO:
-

Plano Municipal de Educação: será a principal referência para as ações desta
Secretaria.

-

Ampliação de vagas na creche pública- serão estabelecidas metas, em acordo
com a estrutura orçamentária do município, para a progressivo aumento do
atendimento dessa etapa de ensino, sendo orientada a partir das regras do poder
público, garantindo o fortalecimento da educação pública.

-

Psicólogo nas escolas: com o aumento das complexidades sociais, ampliou-se
a necessidade deste profissional no ambiente escolar, de forma que pretende-se
implantar gradativamente este atendimento nas escolas. A ação do psicólogo tem
como pressuposto ser mais uma contribuição para o fortalecimento das ações do
Projeto Político Pedagógico.

-

Agente de educação (“A Escola visita sua Casa”): O agente de Educação é
aquele que fará a articulação entre Saúde, Assistência Social, Comunidade e
Escola. Este profissional realizará visitas às casas dos alunos com maiores
problemas de vulnerabilidade social (evasão, baixa frequência, violência, etc).
Para além da visita nas residências realizará busca ativa de pessoas em situação
de rua e comunidade LGBTQI+ que possam acessar a Educação de Jovens e
Adultos.

-

Considerar as especificidades dos diferentes territórios da cidade: promover
conhecimento sobre a história e o potencial dos diferentes territórios. Importante
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que cada criança/ jovem e adulto moradoras/es conheça as histórias dos territórios
e as valorizem.
-

Plano de carreira dos profissionais da educação: discutir com servidores
públicos e sindicatos, as necessárias adequações no Estatuto do Magistério, tendo
em vista, as reais necessidades da rede com atenção

à valorização dos

profissionais da educação. A Prefeitura deverá qualificar o adicional de distância e
criar o adicional de vulnerabilidade para estimular a permanência de professores
nas escolas periféricas. Outra ação necessária junto aos adicionais de distância e
vulnerabilidade é a formação contínua.
-

Incentivo às práticas esportivas: iniciação esportiva para as crianças da rede
municipal de ensino, a partir dos 6 anos, seguindo uma concepção do “aprender
jogando”, resgatando a cultura do “jogo na rua” e no “pátio da escola”, suas
tradições e variabilidade de opções, para serem oportunizados na escola e nos
projetos de contraturno. A concepção a ser adotada é a de não formar para um
esporte específico e sim proporcionar experiências diversas. Os profissionais
envolvidos serão os(as) professores(as) de Educação Física da Secretaria de
Educação de acordo com seu interesse e perfil, pelo sistema de flexibilização da
sua carga horária.

-

Transformar gradativamente as bibliotecas existentes na cidade em
Bibliotecas Acolhedoras a começar pelas regiões que apresentam maior
vulnerabilidade social. Estas Bibliotecas pretendem promover em seus mais
diversos espaços, sempre que possível, atividades de esportes, cultura e lazer,
para todas as faixas etárias, estimulando vivências coletivas e fortalecendo laços
de convivência entre amigos e familiares.

-

Estimular que os Projetos Político Pedagógicos das unidades escolares
estabeleçam parcerias com Cursinhos Populares e Movimentos Sociais
como: Movimento de Mulheres, Movimento em prol da Igualdade nas Relações
Étnico Raciais, Movimento de Pequenos Agricultores, Movimento em prol da
Defesa das Comunidades LGBTQI+, Movimentos Sociais que atuam na defesa do
Meio Ambiente, combate a toda forma de discriminação e pela defesa dos Direitos
Humanos, para uso dos espaços das unidades escolares.
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-

Escola aberta aos fins de semana: com ações culturais, esportivas e de lazer,
coordenadas pela comunidade local em parceria com a secretaria de Educação
em consonância com os PPPs das escolas.

-

Direito à cultura em suas diversas dimensões: estudos do meio em iniciativas
culturais e artísticas da própria comunidade, visitas de campo em Paranapiacaba,
visitas a museus, bibliotecas, teatros, tanto dentro como fora do município.

-

Promover cursos aos profissionais da educação que ofertem: vivências
culturais, de esporte e lazer como por exemplo no campo da gastronomia, dança,
teatro, música, artes plásticas, entre outros.

-

Manutenção e fortalecimento das práticas nos Centros Educacionais de
Santo André (CESAs) para que:

a) funcionem como equipamentos que promovam atividades de esportes, cultura e
lazer,
b) amplie o atendimento aos alunos e comunidade;
c) oferte atividades de ampliação e valorização da cultura local;
d) contrate pessoas da comunidade para atuarem como agentes culturais;
e) oferte atividades que resgatem aspectos da cultura dos povos originários e
africanos;
f) oportunize práticas de capoeira, danças circulares, percussão, entre outros;
g) fortaleça as práticas do Hip Hop.

Educação de Jovens e Adultos- EJA
-Desenvolvimento

de

estudo

qualitativo

acerca

das

demandas

e

das

potencialidades de cada bairro para melhorar a busca ativa e divulgação para a
ampliação da Educação de Jovens e Adultos.
-Desenvolvimento de políticas públicas de educação profissional sob a gestão da
Secretaria de Educação via Departamento de Educação de Jovens e Adultos.
-Construir políticas e ações de acesso, permanência e qualidade para evitar as
evasões das/os educandas/os.
-Resgatar e fortalecer os conceitos de Educação Popular e dos Círculos de Cultura.
36

-Construir com os movimentos sociais as ações para o desenvolvimento de
políticas de EJA.
-Articulação com os Fóruns de EJA ABC e Fórum Estadual de EJA para a garantia
ao direito à educação.
-Defender os itinerários formativos na consolidação da Educação Profissional na
perspectiva da Educação Integral.
-Garantia do currículo integrado tendo o trabalho como princípio educativo por meio
de uma política de formação continuada.
-Construção coletiva de um plano de ação estratégico com todos os sujeitos para
fortalecer a Educação de Jovens e Adultos em Santo André.
-Desenvolvimento de ação coordenada para a expansão e consolidação do direito
à educação aos jovens e adultos entre a prefeitura e o governo estadual.
-Articular com as cooperativas de trabalhadoras/es políticas de educação
profissional e desenvolvimento de ações de fomento para a economia solidária e
o cooperativismo.
-Promover a busca ativa para o acesso e a permanência das pessoas com
deficiência, proporcionando práticas educativas inclusivas.
-Desenvolver políticas públicas de EJA em espaços fora do ambiente escolar,
como por exemplo, em abrigos, comunidades, espaços de privação de liberdade e
socioeducativos.
-Promover

cursos

de

qualificação

profissional

na

EJA

relacionados

à

transformação da cidade em ações ambientalmente sustentáveis como
possibilidade de geração de emprego e renda.
- Desenvolver políticas intersetoriais para o fortalecimento da EJA.
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
-A organização do AEE na perspectiva de que esse serviço complemente e/ou
suplemente a formação do aluno, visando a sua autonomia na escola e fora dela.
-Oferta e organização do serviço a ser realizado, de preferência, nas escolas
comuns, em um espaço físico denominado Sala de Recursos Multifuncionais.
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-Que sejam atendidos, nas Salas de Recursos Multifuncionais, alunos público-alvo
da educação especial, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no Decreto N.6.571/2008.
-Promoção de debates coletivos promovidos a partir da Secretaria de Educação de
modo que o serviço do AEE seja compreendido e legitimado como parte integrante
do projeto político pedagógico da escola.
-Promover a ampliação do quadro de professores assessores de educação
inclusiva com formação que promova a este, condições de oferecer escuta
atenciosa, problematizações, encaminhamentos e acompanhamento da queixa
escolar em articulação com seu coletivo.
-Dar continuidade ao investimento e alinhamento conceitual com a equipe Centro
de Atendimento para o Desenvolvimento Educacional (CADE) para potencializar
as ações desenvolvidas pelos seus profissionais primando pela manutenção de
continuidade nos processos de formação.
-Aprimorar as possibilidades para que a equipe do CADE possa promover
formação para toda a rede de ensino.
-Promoção e participação dos profissionais da educação em seminários, encontros
e parcerias com outros órgãos públicos e organizações da sociedade civil de modo
a compartilhar e buscar repertórios acerca da modalidade da Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva.
-Criar estratégias para que haja articulação intersetorial das políticas públicas de
forma a ampliar as possibilidades de promoção à acessibilidade arquitetônica e
comunicacional nos equipamentos da cidade.
-Promoção de ações intersetorias que garanta o direito de participação da
comunidade e das famílias dos alunos com deficiência nas tomadas de decisões
que envolvam a busca por promoção da equidade de direitos.
-Incentivar o intercâmbio das ações de toda a comunidade escolar em parceria
com professor (a) do Atendimento Educacional Especializado para o atendimento
dos estudantes público-alvo da Educação Especial.
-Realizar formações para qualificar o atendimento do aluno com deficiência para
gestores,

professores,

Professores

Assessores

da

Educação

Inclusiva,

professores de Educação Física, agentes de inclusão, ADIs, monitores,
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profissionais de apoio, intérpretes, profissionais do CAEM, CESA e demais
profissionais da Secretaria Municipal de Educação.
-Buscar o fortalecimento da Política Pública da Educação Especial na interface
com o Conselho Municipal de Educação, Fóruns, entidades locais e outros.
2. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:
-Parceria com as Universidades Públicas para possibilitar formação em nível
superior às trabalhadoras (es) da educação concursada/os que ainda não
concluíram essa etapa de ensino.
-Estímulo para frequentarem escolas de EJA I e II aos profissionais da educação
que ainda não concluíram estas etapas de ensino.
-Parceria com o Estado para atendimento do Ensino Médio, aos profissionais da
educação que eventualmente não tenham concluído essa etapa de ensino.
-Ampliar condições para a formação dos profissionais da educação em nível
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu de acordo com as regras do PME.

Criação da ESCOLA DE FORMAÇÃO ANDREENSE:
A Escola de Formação Andreense acontecerá nos diferentes espaços,
dentro e fora da escola, segundo as necessidades formativas da educação e dos
mais diversos setores, de forma integrada com os princípios de Estado Antecipador
e Educação Plena.
- Proporcionar ações educacionais/formativas para o munícipe nos mais
diversos temas: Juventudes, Direitos Humanos, Relações Étnico Raciais, Mundos
do Trabalho, Economia Solidária e o Cooperativismo, entre outros.
- Atendimento a todas/os trabalhadoras/es da educação e comunidade
escolar: ADIs, Equipes Gestoras, Equipe de Apoio (profissionais da merenda,
limpeza); famílias das/os educandas/os, Conselho de Escola, famílias das/os
educandas/os com deficiência entre outros.
-Formação de Gestores/ Professores/ ADIs/ Conselho de Escola/ Conselhos
Mirins a partir de temas relacionados ao funcionamento da sociedade: sistema
econômico e político, políticas públicas, Direitos Humanos; formação a partir da
própria prática, com ênfase em conceitos teóricos, práticos e metodológicos.
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-Promover condições objetivas para que professores da rede sejam
formadores a partir de suas áreas de atuação/pesquisa.
-Promover formação sobre concepção de infância na contemporaneidade a
todas/os as/os trabalhadoras/es da educação;
-Incentivar a elaboração de projetos educativos durante o processo
formativo, unindo teoria e prática educativa.
-Investir na formação de professores e em material pedagógico para
combater o machismo, a homo/lesbo/bi/transfobia e a discriminação racial
nas unidades escolares, respeitando e valorizando a diversidade, com
programas de formação continuada para os profissionais da educação visando sua
ativa participação na extinção de todas as formas de preconceito.
3. CURRÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E INTEGRAL DOS
SUJEITOS:
O currículo será baseado nos princípios da Educação Plena considerando
o que a rede tem de acúmulo ao longo de toda a sua história. O objetivo é firmar
concepções que levem à justiça social e à equidade, a partir da visão de mundo
que problematiza a realidade, apoiando-se em legislações como

as Leis

10.639/03; Lei 11.645/0 e Lei Maria da Penha que prevê as questões sobre
violência de gênero no currículo.
Serão

considerados

os

documentos

oficiais,

porém,

de

forma

contextualizada e não apenas como um rol de conteúdos a serem ensinados,
respeitando os PPPs das escolas e os docentes como sujeitos ativos do processo.
A formação do sujeito (criança, jovem e adulto) se pautará nos princípios da defesa
incondicional dos Direitos Humanos.
4.DEMOCRATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DECISÓRIOS:
-Ingresso das Equipes Gestoras nas Unidades Escolares (diretora/or de
Unidade Escolar, Vice-Diretora/or e Assistente Pedagógica/o) por meio de
eleição: o ingresso das equipes gestoras se dará por meio de eleição em um
processo que una habilitação e certificação.
-Projeto Político Pedagógico: construção do PPP como elemento crucial para a
garantia da gestão democrática,
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-Conselhos Mirins: Potencialização e estímulo para que todas as unidades
escolares implementem Conselhos Mirins ativos e atuantes.
-Revisar e fortalecer o Conselho Municipal de Educação e o Comitê Municipal
de Articulação Interfederativo, possibilitando-lhes estrutura e capacidade de
avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de educação,
garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade civil ao
longo de todo o processo de elaboração e implantação, definindo prioridades e
metas que deverão ser executadas pela prefeitura.
-Fortalecimento da democracia participativa: contribuir para o fortalecimento
da democracia participativa nas mais diversas instâncias como: Conselho de
Escola, Conselho Mirim, Conselho de Alimentação, Conselho do FUNDEB, Fórum
Municipal de Educação, entre outros.
Democratização das decisões em torno do financiamento da educação
-Implementar a transparência do financiamento da educação, garantindo a
socialização de dados de fácil acesso e compreensão.
-Garantir que as decisões sobre o destino dos recursos da Educação seja realizada
coletivamente pela comunidade escolar em conjunto com os conselhos da cidade
ligados ao setor da educação.
-Construir parâmetros do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) para a educação
municipal, com a definição dos insumos necessários à garantia do padrão mínimo
de qualidade, em consonância com o PME, PNE e demais legislações da
educação.
-Organizar discussões periódicas com a comunidade escolar e demais munícipes
sobre as receitas e despesas da educação, bem como, publicizá-las no portal da
prefeitura e nas unidades escolares.
-Garantir que as discussões e decisões sobre e gastos da Educação seja
coordenada pela Secretaria de Educação.
-Aumentar o percentual de investimento dos recursos do Convênio entre PMSA e
Conselhos Escolares, descentralizados às unidades escolares, garantindo um
percentual maior às escolas com baixo índice de aprendizagem.
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-Qualificar a gestão dos recursos descentralizados às unidades escolares:
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Recursos do Conselho de Escola
(Convênio PMSA e Unidades Executoras), para que os mesmos sejam destinados
ao fortalecimento do Projeto Político Pedagógico e não apenas à manutenção
escolar.
-Oferecer formação aos profissionais da educação sobre a temática do
financiamento da educação.
-Garantir que o gasto da Secretaria da Educação seja destinado exclusivamente à
escola pública não permitindo gastos com com parcerias público-privadas que
desloquem valores da escola pública para instituições privadas.
-Garantir que o Plano Plurianual (PPA), que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) incluam, previsão orçamentária para a
realização da meta que trata da aplicação de 30% do recursos vinculados no Plano
Municipal de Educação.
Considerando o contexto da pandemia do coronavírus e os novos desafios
que impõem à educação, amplia-se tais ações:
-Primar e potencializar pelo ensino presencial sempre que possível quando este
não oferecer riscos à saúde dos diferentes sujeitos.
-Formação dos professores para aprimoramento do uso dos recursos tecnológicos
com vistas a potencializar a prática pedagógica.
-Garantir acesso livre à internet e recursos tecnológicos a todos os alunos e
professores.
- Garantir o protagonismo docente no planejamento e na prática curricular do
ensino remoto e presencial.
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CULTURA

A Cultura combate as injustiças e promove a participação popular, ao inserir
na sociedade pessoas que não seriam inseridas de outra forma. Nesse sentido,
temos um amplo leque de propostas para a área, discutidas com a população das
periferias, mas também com agentes culturais, gestores locais e participantes do
Conselho de Cultura da cidade:
Gestão e Estrutura
A) Implantação do Sistema Municipal de Cultura vigente e adesão ao Sistema
Nacional de Cultura e aos Programas Lei Cultura Viva e Aldir Branc.
B) Reorganização das estruturas e organograma da Secretaria de Cultura.
C) Revisar o quadro de funcionários, “ampliação” e fortalecimento do plano de
carreira dos funcionários da secretaria e equipamentos culturais.
D) Criação de uma carreira de nível superior de analista de políticas públicas
culturais.
Recursos e Infraestrutura
A) Centralizar os recursos no fundo de cultura, como um propulsor dos
programas e ações de fomento da secretaria de cultura.
B) Ampliar os recursos financeiros por meio do comprometimento dos fundos
perdidos de outras secretarias que será formulado e apresentado como um
projeto de lei, como parte de uma política intersecretarial.
C) Formulação e estabelecimento de uma lei municipal de incentivo fiscal,
projeto de lei que será apresentado buscando uma política de responsabilidade
fiscal e comprometimento de empresas privadas no setor de cultura.
Estabelecendo critérios de produção e abertura de edital, seleção e escolha
dos grupos fomentados por meio da secretaria e comissão específica.
D) Remodelação e organização dos equipamentos culturais da cidade,
fomentando uma política de descentralização cultural.
E) Contratações via instrumento do edital e licitação pública, buscando facilitar
os meios de acesso aos meios de contratação da secretaria de cultura.
Estabelecendo uma política de transparência e inclusão por meio de formações
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específicas e plantão de dúvidas.
F)

Possibilitar inscrições em editais da cultura por meio do audiovisual para

grupos e mestres da cultura popular, como forma de desburocratizar os
mecanismos de incentivo à cultura e fomentar a cidadania cultural.
G) Possibilitar a contratação de grupos e agentes culturais via pessoa física e
bolsas de incentivo.
H) Readequação,

manutenção

e

ampliação

dos

equipamentos

de

acondicionamento de acervo, preservação do museu de Santo André e dos
acervos públicos da cidade.
I)

Buscar a equidade na distribuição de recursos e de projetos pela cidade,

como política de descentralização cultural e apoio às áreas mais vulneráveis.
J)

Constituição de dois centros culturais descentralizados na Cidade.

Controle social, avaliação e participação popular
A) Manutenção do Conselho /Fórum Municipal de Cultura consultivo e
deliberativo.
B) Constituição de conselhos por equipamentos públicos da cultura
C) Realização das conferências municipais de Cultura, conforme o sistema
municipal de cultura.
D) Administração das escolas Livres com compartilhada com a participação
dos alunos, trabalhadores e sociedade civil em geral, com critérios
estabelecidos.
E) Criação do observatório de Políticas Públicas da cultura na Fundação
Santo André.
Comunicação
A) Construção de uma plataforma de dados de transparência do uso dos
recursos, contratações, licitações e editais de cultura.
B) Reatualização da Plataforma “Cultura de A a Z” e construção de aplicativo
para “android”, “ios” e “iphone”.
C) Formulação de “app” intuitivo de comunicação para divulgação da
programação cultural da cidade e mapeamentos dos grupos e serviços
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culturais.
D) Acesso a rede livre e digital nos espaços públicos e culturais.
E)

Implantação do laboratório digital cidadão.

F)

Implantação de um sistema de rede de internet para Paranapiacaba.

G) Implantação de espaços digitais nos parques, instituições públicas da
cultura, entre outros.
Memória, Patrimônio e Musealização
A) Reestruturação do Departamento do Patrimônio Histórico da Cidade
B) Adesão ao Sistema Estadual e Nacional de Patrimônio
C) Adesão ao Sistema Nacional de Museus
D) Implantação de um Departamento de Museus
E)

Promover a salvaguarda do patrimônio histórico andreense por meio de um

sistema de gerenciamento e controle dos acervos da cidade.
F)

Mapeamento e georreferenciamento dos patrimônios materiais e imateriais

e o desenvolvimento de uma plataforma intuitiva de acesso para a população,
estudantes e pesquisadores.
G) Atualização do Inventário de acervos da Cidade.
H) Desenvolvimento de um Sistema de Acervos digitais.
I)

Arrolamento e emplacamento dos bens materiais e arquitetônicos com

sistema de informação da secretaria.
J)

Constituição de dois centros de memória descentralizados na Cidade.

Formação Cultural
A) Desenvolvimento de formações artístico-pedagógicas de iniciação nas
linguagens nas escolas nos bairros de periferia, articulando as ações da cultura
com educação.
B) Desenvolvimento de práticas formativas artístico-culturais aos educadores
da rede pública municipal de ensino.
C) Formação para agentes culturais, coletivos e organizações sociais sobre
elaboração de projetos, documentação, políticas culturais, entre outros.
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D) Estabelecimento de cursos de formação direcionados aos agentes da
administração pública dos equipamentos culturais.
E)

Desenvolvimento de seminários relacionado às áreas técnicas de

patrimônio, museus, bibliotecas, acervos públicos, segurança, preservação e
higienização.
Programas de Fomento
A) Promoção a partir de bolsas para agentes culturais, fomentando o
desenvolvimento de artistas da região.
B) Formulação de um programa de fomento à pesquisa para atualização e
ampliação dos bens patrimoniais (materiais e imateriais) e da história oral da
população andreense.
C) Elaboração de programa de apoio para a produção e circulação dos artistas
locais.
D) Desenvolvimento de um programa de Educação Patrimonial articulado com
o Departamento do Patrimônio Histórico.
E) Formulação de um programa de apoio ao circo social nas escolas do
Município e nos centros culturais.
F)

Formulação de um programa de incentivo a integração da população idosa

à cultura digital.
G) Estabelecimento e incentivo ao programa de Memória e história dos
bairros. Articulando iniciativas de história oral e educação patrimonial por meio
do audiovisual e da Escola Livre de Cinema.
H) Desenvolvimento de um programa de promoção as iniciativas culturais e
de juventude.
I)

Fomento de manutenção e ampliação de acervo para as bibliotecas

populares em Santo André.
J)

Implantação do programa Bibliotecas Acolhedoras

K) Incentivo a realização de feiras literárias e exposição
L)

Fomento às iniciativas de rede e tecnologia.

M) Estimular o desenvolvimento da Escola Livre de Cinema como instrumento
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de captação de recursos para produções alternativas e populares.
N) Formulação de um programa de capacitação profissional na produção
artística e cultura.
O) Incentivo a manutenção das manifestações e expressões da cultura
tradicional, premiação aos mestres e mestras da cultura popular e fomento às
feiras e produção de artesanatos.
P)

Fomento ao Festival de Cultura Popular em Paranapiacaba.

Q) Fomento ao Festival de Teatro realizado a cada biênio
R) Fomento a mostras e festivais na Cidade.
S)

Reformulação do Festival de Paranapiacaba, envolvendo a participação

popular dos moradores na produção e curadoria das atividades.
T) Integração entre escolas livres e assistência social (dar condição para os
egressos da escola se manterem como artistas).
U) Políticas transversais entre a cultura e as áreas de assistência social,
saúde, educação, segurança alimentar, meio ambiente, transporte.
V) Implantação do programa “Ocupa Cultura” de residência e ocupação
artística dos prédios públicos, de forma a racionalizar e otimizar a circulação e
produção cultural nos espaços sem uso social e ociosos. Aumentando também
a capacidade de atendimento dos equipamentos.
W) Fomento a circulação artística nos parques, bibliotecas, escolas e
equipamentos culturais da cidade, a partir de chamamentos em editais
públicos. Como política de descentralização e democratização dos processos
contratuais. E possibilitar vivências artísticas a partir das expressões com o
público presente, seja em forma de debate, conversa após apresentação,
experimentação da arte entre outros.
X) Retomada de um Carnaval popular na Cidade de Santo André, fomento à
estruturação das escolas e blocos.
Y) Retomada do programa Territórios de Cultura.
Z) Elaboração de um programa de fomento aos meios alternativos de
comunicação que tem como suporte as rádios comunitárias, a produção e
fomento de estúdios e plataformas de comunicação.
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ESPORTE E LAZER

O Esporte, o lazer e as práticas corporais são direitos sociais garantidos
pela Constituição de 1988. É necessário que um programa como esse seja
transformado em política pública de esporte e lazer e não somente em um
programa de um só governo. A preocupação central das políticas públicas em
esporte, lazer e práticas corporais deve ser o cidadão e a cidadã comum, a esses
e essas devem se destinar os recursos públicos.
Os equipamentos sociais para essas práticas devem se destinar também
para esse público prioritariamente, pois equipamentos para esportes de alto
rendimento são muito diferentes. Os espaços para competições de alto rendimento
se caracterizam por alta demanda de investimento para poucos beneficiários,
sustentando-se

com

os

benefícios

acessórios

(marketing,

atração

de

investimentos, dentre outros). Os espaços para prática esportiva geral, por sua
vez, se caracterizam pela baixa demanda de investimento para muitos
beneficiários. Nesse sentido, o esporte é prática essencial na formação de um
cidadão pleno, no mesmo contexto de educação plena já explicado no programa
de educação.
Para o esporte contribuir na redução das desigualdadesé preciso promover
a prática esportiva como promoção da saúde, como lazer ativo, incentivando
práticas corporais de movimento que caibam na rotina diária de todos os cidadãos,
incluindo aqueles em situação mais vulnerável.
Quando se fala de impactos positivos das práticas de atividades físicas e
de lazer, seja esportiva ou sobre a saúde, inclusive diminuindo os gastos com a
saúde, não estamos falando do esporte de alto rendimento, e sim das práticas
massivas da população em geral. A Conferência Nacional do Esporte que
aconteceu em 2004, com o objetivo de ser um programa nacional para as práticas
esportivas, estabeleceu os seguintes princípios, aos quais esse programa também
seguirá:
1- Uma sociedade comprometida com a reversão do quadro de injustiça, exclusão
e vulnerabilidade social a qual se submete grande parte da nossa sociedade;
2- Reconhecimento do esporte e do lazer como direito social;
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3- A inclusão social compreendida como a garantia do acesso aos direitos sociais
de Esporte e Lazer a todos os segmentos sem nenhuma forma de
discriminação, seja de classe, etnia, gênero, nível sócio econômico, entre
outros;
4- Gestão democrática e participativa com ênfase na transparência e no
gerenciamento dos recursos.
PRINCIPAIS AÇÕES:
1- Criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, para a gestão dos Fundo
Municipal de Apoio ao Esporte e de Apoio ao Futebol Amador;
2- Ampliação das Escolinhas Esportivas já existentes no município;
3- Ampliação da participação popular em todas as faixas etárias nas atividades de
esporte, lazer e práticas corporais no município;
4- Criação de Clubes da Comunidade, em espaços já existentes na cidade;
5- Projetos intergeracionais de práticas corporais e de lazer;
6- Ampliação dos projetos para os idosos e idosas;
7- Criação de escolinhas de esportes para crianças e jovens com deficiência;
8- Incentivo às práticas corporais e esportivas entre as mulheres;
9- Criação do passe-esportivo, para que as crianças e jovens se desloquem para
os locais existentes de escolinhas de esportes e treinamento das equipes de
base do município;
10- Parcerias público-privadas para a manutenção das equipes principais e de
base das diversas modalidades esportivas.
11- Orientação de Professores de Educação Física a prática esportiva para
pessoas hipertensas com a parceria das Unidades Básicas de Saúde com
aferição da Pressão Arterial pelo menos uma vez na semana.
12- Expresso Lazer, percorrendo os bairros da cidade nos finais de semana.
13- Dar todo o suporte aos clubes esportivos de bairro e ter a melhor relação
possível com clubes profissionais, como o Esporte Clube Santo André, sabendo
que esses clubes são “vitrines” da nossa cidade.
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HABITAÇÃO

Garantir moradia para todos é essencial para reduzir as desigualdades na
cidade de Santo André. Esse é nosso objetivo e queremos cumprir esse objetivo
da melhor forma possível. Para isso, elencamos as seguintes ações para a área:
- Compensação com subsídio para quem ganha até R$ 1.200,00.
- Prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica.
- Título em nome das chefas de família.
- Dívidas com o munícipio podem ser pagas com subsídio para quem ganha
até R$ 1.200,00 ou em material/serviços para lotes urbanizados.
- Realizar amplo programa com lotes urbanizados.
- Realizar parcerias com as entidades e movimentos de moradia visando à
produção habitacional e a regularização fundiária.
- Realizar programa de reformas em habitações que não atendam as
condições sanitárias de habitabilidade.
- Perdão das dívidas para os lotes que terão empreendimentos de HIS.
- Estimular a regularização de terrenos ocupados com acordos entre os
ocupantes e os proprietários, observando as normas ambientais .
- Aplicar a Concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial
para fins de moradia para fins de regularização fundiária em terrenos públicos no
município.
- Implantar a transferência do direito de construir.
- Fazer a desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública.
- Ampliar a participação popular nas políticas de habitação social.
- Provisão de Habitação de Interesse Social deve se dar nas proximidades
dos eixos de transporte, assim como a política de expansão dos transportes
públicos deve ser acelerada e vinculada aos bairros periféricos, melhorando as
condições de mobilidade e deslocamento para o trabalho dessa população.
- Construir política habitacional para atendimento às necessidades da
população em situação de rua.
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- As políticas de moradia devem incorporar as questões de gênero,
diversidade sexual, raça e juventude como questões parametrizadoras dos
programas habitacionais.
- Destinar recursos efetivos de ao menos 5% do Orçamento Municipal para
a habitação, assim como consolidação de 25% do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano, para a produção habitacional para as populações de até
três salários mínimos.
- Criar linhas de financiamento para autogestão.
- Desenvolver “parcerias público-populares”, reconhecendo o papel social e
capacidade técnica de movimentos sociais organizados, para construção
autogerida de moradias, recuperação e gestão de imóveis vazios, prestação de
serviços às populações vulneráveis.
- Aquisição de terrenos públicos (federais e estaduais) bem localizados para
HIS (Habitação de Interesse Social).
- Ampliação da política de demarcação de ZEIS bem localizadas, incluindo
edifícios vazios.
- Garantir a destinação de recursos captados pelos instrumentos
urbanísticos (outorga onerosa, cota de solidariedade, etc.) para desapropriações
para HIS.
- Criação de lei municipal para desapropriação de terrenos mantidos vazios
há mais de 10 anos, para uso habitacional social.
- Fazer notificações do PEUC (Parcelamento, Edificação e Utilização
Compulsórios) a imóveis vazios.
- Negociação com proprietários notificados para isenção da notificação de
PEUC e do IPTU para uso dos imóveis pela política pública de habitação.
- Transferência compulsória de terrenos e edifícios ociosos de propriedade
da União para destinação para habitação de interesse social ou equipamentos
urbanos.
- Implantação de uma política de parceria com os movimentos sociais para
manutenção e uso de imóveis vazios há mais de dez anos, notificados por PEUC.
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- Implantação de programa de apoio à melhoria da segurança nas
ocupações em associação com a Defesa Civil do Município e de acompanhamento
de ocupações para evitar áreas de risco geológico e de preservação ambiental.
- Criação de rede de proteção jurídica às populações ameaçadas ou
atingidas por remoções forçadas em associação com o Ministério Público e a
Defensoria Pública.
- Ampliação das iniciativas de regularização fundiária dos assentamentos
informais na cidade, observando as normas ambientais, promovendo segurança
jurídica da posse e regularização da moradia como elemento fundamental para a
cidadania.
- Garantir a implantação da lei da assistência técnica em todos os níveis,
com destinação de recursos e criação de programas específicos.
- Criar programa municipal de assistência técnica de habitações de
interesse social - ATHIS, incluindo melhorias habitacionais e defesa contra
remoções.
- Criar cadastro de equipes de ATHIS incluindo sindicatos, associações,
laboratórios e demais serviços que possam ser aplicados para HIS.
- Fomentar a extensão universitária e a residência em ATHIS na Fundação
Santo André, com regulamentação, destinação de recursos e apoio à pesquisa e
ao desenvolvimento de metodologias participativas.
- Elaborar cesta básica de materiais de construção para utilização em
habitação de interesse social e criar programas de isenção de impostos para esses
materiais.
- Elaborar isenção de impostos para os profissionais que estejam
cadastrados no programa de ATHIS e que realmente estejam trabalhando nessa
área.
- Elaboração de política de locação social que se inicie, em uma primeira
etapa, atendendo grupos de maior vulnerabilidade social, com a produção de
unidades a partir da obtenção de imóveis federais e desapropriações.
- Substituição paulatina da concessão de auxílio-aluguel pela oferta de
imóveis públicos em locação social.
52

- Atendimento, com locação social, a populações específicas, com gestão
compartilhada com as secretarias afins: População em situação de rua, população
idosa de baixa renda sem família, mulheres vítimas de violência doméstica,
participantes de programas de redução de danos da dependência química,
população imigrante de baixa renda, etc.
- Utilização dos imóveis notificados pelo PEUC - Parcelamento, Edificação
ou Utilização Compulsórios -- para locação social, com acordo com os proprietários
para oferta de preços tabelados e atendimento à demanda habitacional do
Município.
- Estruturar uma política específica para recuperação dos conjuntos
habitacionais existentes, com fundos dedicados, para a regularização e
recuperação desses conjuntos, o que inclui a oferta de infraestrutura em muitos
casos, dando-lhes condições de vida digna.
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PLANEJAMENTO URBANO

Para a área de planejamento urbano, nossas propostas são:
- Fazer lei de anistia específica para imóveis oriundos de regularização
fundiária.
- Elaborar aplicativo no celular para denuncias de obras irregulares.
- Utilizar drones para fiscalização de áreas de proteção ambiental para evitar
invasões e desmatamentos.
- Mapear o município para identificar os imóveis que precisam ser
regularizados.
- Ter um instrumento integrado de consulta aos dados do município para a
elaboração de projetos.
- Fazer a compensação dos 15% dos terrenos acima de 10.000,00 m² com
obras em áreas institucionais com edifícios de uso misto, com HIS, ou fazer obras
nas áreas verdes, porém, nesse caso, sem a construção de uso misto.
- Fazer acordos com as construtoras para trocar dívidas com o município
com serviços ou obras.
- Revisar o Plano Diretor e a LUOPS de forma descentralizada, com
audiências nos bairros, garantindo ampla participação popular.
- Verificar todos os projetos da prefeitura que estão engavetados, analisar e
colocar em ação os selecionados.
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MOBILIDADE URBANA

Quando pensamos a mobilidade urbana em Santo André, pensamos na
Construção de espaços democráticos, acessíveis, inclusivos, resilientes,
agradáveis e amigáveis. Na mobilidade como um serviço e um direito. Na cidade
projetada para as pessoas. No incentivo à descarbonização e às tecnologias
limpas, na mobilidade como indutora de desenvolvimento, na reformulação das
políticas urbanas e na cidade emergindo como um laboratório a céu aberto, através
do incentivo às ferramentas tenológicas de cooperação entre os cidadãos e a
prefeitura.
Nesse sentido, nossas propostas são:


Implantar programa de padronização para melhoria das calçadas, com
incentivos econômicos aos cidadãos para implantar e fiscalizar



Gestão assumir e implementar calçadas em áreas mais vuneraveis



Padronização das calçadas com focos em mobilidade e permeabilidade



Estimular criação de grupos de caminhada e caronas a pé



Elaborar um programa de arborização das calçadas



Implantar diferentes tipos de infraestrutura para bicicleta na cidade: ciclovias
/ ciclofaixas / ciclorotas / passeio compartihado



Prever

locais

para

implantação

de

estacionamento

de

bicicleta,

principalmente integrado aos equipamentos públicos (bicicletários e
paraciclos)


Incentivar a implantação ou implantar um sistema de bicicleta pública na
cidade



Incentivar (ou em alguns casos obrigar) o apoio privado à bicicleta



Propor a discussão regional (ABC) de integração tarifária



Melhorar a integração física e tarifária entre os modos e os sistemas
(municipal de AS, municipais do ABC, CPTM, EMTU, etc.)
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Reavaliar os contratos das empresas e rever o modelo de remuneração das
empresas (subsídios) – implantação de diferentes serviços vinculados a
diferentes tarifas (tarifas premium e rotas gratuitas)



Melhoria da capacidade regulatória da SATrans



Padronização e implantação dos pontos de parada



Melhoria da sinalização e informação para o usuário (online e offline)



Utilização de tecnologia – abertura de dados: sistema de transporte,
usuários (bilhetagem), frota (GPS)



Uso de Tecnologia para fiscalização



Criação de uma agenda regulatória para propor melhorias constantes do
tema



Revisar o desenho urbano para estimular o uso da cidade (medidas de trafic
calm, implantação de parklets, adequação de velocidade ao uso do vário,
implantação ruas completas)



Revisar os principais pontos de estrangulamento do sistema viário,
complementações da malha (ligação entre bairros e entre as cidades)



Criar um sistema de gestão de estacionamento para estimular ou
desestimular a concentração de veículos em alguns lugares da cidade



Criar um modelo de modernização do sistema de transporte coletivo privado
(taxis e aplicativos) – cobrança por uso do sistema viário, fiscalização da
jornada de trabalho, estimulo e restrição de uso a depender transito no local
(cobrança dinâmica relacionada ao local do serviço)



Revisão da lei de polo gerador de trafego para desestimular o automóvel
como meio principal de deslocamento.
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SAÚDE

A saúde é direito constitucional de todas (os) e dever do Estado (União,
estados e municípios). A organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como
“um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e
não meramente a ausência de doença ou enfermidade”.
Constituição Federal: Art. 196. “A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

Entretanto, o que vemos é que na prática o povo brasileiro adoece de
maneira profundamente desigual e que o Estado (união, estado e municípios) se
exime cada vez do seu dever de prover a saúde para a população, terceirizando
essa tarefa para mercadores, exploradores, do sofrimento e da morte.
A pandemia tem mostrado que além do vírus SARSCOV-2 (novo
coronavírus): a precariedade nas condições de acesso aos meios de vida, baixa
renda, formas mais precárias de trabalho, incluindo o trabalho informal; precárias
habitações (alta concentração de pessoas por cômodos, ausência de ventilação e
ausência de instalações sanitárias apropriadas); imensa quantidade de pessoas
em situação de rua, ou seja, sem acesso à habitação, água, alimentação e
instalações sanitárias que possibilitem os cuidados básicos de higiene; todos
esses fatores sociais são determinantes para aumentar a mortalidade por COVID19, e também para determinar a expectativa de vida, ocorrência de outras doenças
infectocontagiosas, ocorrência e tratamento de doenças crônicas, enfim para
determinar a saúde da população, para determinar quem vive e quem morre. A
pandemia COVID-19 confirma assim, que a saúde é multidimensional e é
influenciada por fatores sociais: a classe social, formas de trabalho, acesso à
moradia digna, à alimentação, à educação, aos serviços públicos que garantem os
direitos sociais constitucionais são determinantes no processo de saúdeadoecimento, vida-morte (a expectativa de vida ao nascer entre quem vive na
região mais rica e mais pobre da cidade de SP, por exemplo, chega a 23 anos [isso
mesmo, moradores pobres vivem 23 anos menos que os ricos de uma mesma
cidade] (Rede Nossa São Paulo, 2019). A mortalidade infantil entre crianças pobres
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é cerca de 2 vezes maior que entre ricas [no Brasil e no mundo]) (World Health
Organization, 2014), de modo que só se é possível pensar em um plano de saúde
caso os fatores sociais, as desigualdades sociais, sejam considerados nesse
planejamento.
Além de fatores socioeconômicos, relacionados a moradia, renda, trabalho
etc., fatores socioculturais como o machismo, homofobia e o racismo estrutural
também são determinantes na saúde pública: a cada 2 dias morre 1 mulher em
hospitais após buscarem socorro por complicações de aborto (Mott, Michels,
2018); a cada 20 horas, uma pessoa LGBTQI+ é assassinada (Batista et al, 2004);
homens e mulheres negras têm maior taxa de mortalidade por doenças infecciosas
e parasitárias (tuberculose e o HIV/Aids), doenças endócrinas e metabólicas
(diabetes), transtornos mentais (alcoolismo e drogadição), doenças do aparelho
circulatório (insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral) comparado com
homens e mulheres brancos. A taxa de mortalidade materna das mulheres negras
supera em 6,4 vezes a de brancas (Batista et al, 2004); 70% das mortes por aborto
são de mulheres negras e em sua maioria possuem menos que 7 anos de
escolaridade, ou seja, maior número de óbitos nos grupos de maior vulnerabilidade
(mulheres negras e com baixa escolaridade), mostrando de forma inequívoca o
forte impacto das iniquidades sociais na saúde da população (Cardoso et al, 2020).
Para o PSOL, ter “BOA SAÚDE” significa muito mais do que somente a
ausência de doença. Saúde é qualidade de vida, é ter uma vida saudável. Assim,
não devemos perseguir apenas um programa técnico-gerencial para o sistema de
saúde. Ele é necessário, indispensável, e está descrito aqui nesse programa de
governo. Mas tratar as doenças é tratar apenas os sintomas. Queremos tratar as
causas e dar às pessoas uma cidade em que as elas possam sentir esperança. É
por isso que a saúde está integrada com todas as outras áreas: ser saudável ajuda
a formar um cidadão completo, que forme uma sociedade mais solidária.
Nesse sentido, o Psol construiu um grupo de propostas para a área para
privilegiar a atenção básica, a saúde preventiva e a promoção da qualidade de
vida. A melhor maneira de evitar a superlotação dos hospitais é promovendo uma
vida saudável em todos os aspectos. Saúde é muito mais do que prestar
atendimento em equipamentos hospitalares, e, após um profundo estudo sobre o
tema, estamos propondo diversas soluções para o tema.
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PROPOSTAS
EIXO A - GARANTIA DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE
QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, MEDIANTE APRIMORAMENTO DA
POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA, EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.
1. CONSULTÓRIO DE BAIRRO: Em Santo André não são respeitados os
princípios

do

SUS:

universalidade,

descentralização,

hierarquização

e

regionalização. O sistema de saúde da saúde não é universal. A atenção básica
de saúde de Santo André cobre menos de 40% da população e as equipes de
estratégia de Saúde da Família (principal porta de entrada no SUS) não chegam a
cobrir 25%. A prefeitura de Santo André, através do prefeito e secretário de saúde,
fere o princípio da descentralização, hierarquização e regionalização, pois Santo
André não está comprometida (nem em ações e nem orçamentariamente) com a
atenção primária, que é uma das atribuições principais do município na distribuição
das responsabilidades entre os entes gestores do SUS segundo suas
responsabilidades. Santo André gasta 80% dos recursos na atenção secundária e
somente 6% na atenção primária. As ações também não são descentralizadas,
pois ao não priorizar a atenção primária aumenta-se a distância geográfica e de
acesso entre o usuário nos bairros e a porta de acesso ao SUS.
2. Constituir o CONSULTÓRIO DE BAIRRO como a estrutura predial do SUS mais
próxima do usuário (hoje são as Unidades Básicas de Saúde, para descentralizar
e regionalizar a porta de entrada no SUS e suas ações, sendo a expansão da
estratégia de Saúde da Família, valorizando o território, estabelecendo vínculos
sociais, culturais e afetivos com a comunidade local, reforçando a relevância de
equipes multidisciplinares e intervenções transdisciplinares e desenvolvendo
intervenções para prevenção e tratamento de doenças e enfermidades, além da
promoção da saúde por meio de ações intersetoriais (lazer, cultura, esporte,
educação)

com

participação

comunitária

protagonista.

Será

alocado

estrategicamente em praças públicas ou locais de grande circulação de pessoas
para aproximar o usuário do SUS e ser a porta preferencial de entrada no sistema
de saúde.
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3. Aumentar as equipes da Estratégia de Saúde da Família de aproximadamente
50 para 200 equipes. Em Santo André, há somente cerca de 56 equipes de saúde
da família custeadas cobrindo menos de 25% da população da cidade
4. Expansão de cerca de 10-15% das equipes de saúde bucal na ESF (Estratégia
Saúde da Família). Hoje a taxa de cobertura é de cerca de 19,39%, quando o
preconizado pelo Ministério da saúde é de no mínimo 30%.
5. Aumentar a cobertura da população andreense pelas equipes da atenção básica
à saúde de cerca de 36% para 95-100% (através da ampliação da ESF/Consultório
de bairro e NASFs)
6. Estudar a viabilidade da garantia de acesso gratuito ao SUS, através da
gratuidade no transporte público para o paciente e acompanhante (Passe Livre
SUS).
EIXO B - APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIA, COM
EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA), DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DE
PRONTOS- SOCORROS E CENTRAIS DE REGULAÇÃO, ARTICULADA AS
OUTRAS REDES DE ATENÇÃO.
7. Implantar mais 3 UPAs 24h (Unidades de Pronto Atendimento) Porte I (1500 a
4500 atendimentos mensais): 1 (uma) no Bairro Centreville/Vila Guarani; 1 (uma)
no Jardim Cristiane/Jardim Progresso; e 1 (uma) no Jardim Ana Maria/Jardim
Santo Alberto (custeio compartilhado com a União/Ministério da Saúde –
PORTARIA Nº 10 DE 3 DE JANEIRO DE 2017).
8. Implantar duas “SALAS DE ESTABILIZAÇÃO” (SE) 24 horas por dia, 7 dias na
semana (“Mini UPA”, estrutura que funciona como local de assistência temporária
e qualificada para estabilização de pacientes críticos/graves, para posterior
encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde): 1 (uma) no Parque
Andreense e 1 (uma) em Paranapiacaba (Custeio partilhado com a União Ministério da saúde - PORTARIA Nº 2.338, DE 3 DE OUTUBRO DE 2011).
9. Ampliar a Porta de Entrada (leitos) no Centro Hospitalar do Município de Santo
André – CHM (Antiga Santa Casa) para os casos advindos da rede de atenção às
Urgências e Emergências (UPA, SE, SAMU) com aumento de leitos de enfermarias
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de retaguarda clínica, dos leitos de Cuidados Prolongados e dos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva.
10. Implantar o HOSPITAL DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS DA VILA LUZITA (leitos de enfermarias de retaguarda clínica, de
Cuidados Prolongados e de Unidade de Terapia Intensiva).
11. Realizar auditoria do contrato/licitação homologado pelo atual prefeito Paulo
Serra com a empresa H2Obras Construções Ltda., para realizar o término da
construção do Hospital da Vila Luzita. A construção do hospital começou em 2011
com orçamento de R$ 3,5 milhões, e após anos de abandono o prefeito
homologou, há 2 meses da campanha eleitoral para reeleição, licitação pelo valor
total de R$ 13,62 milhões, ou seja, um valor quase 4 vezes o valor orçado
inicialmente.
12. Implantar o HOSPITAL DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS BANGU (construção anexo ao UPA Bangu (leitos de enfermarias
de retaguarda clínica, de Cuidados Prolongados e de Unidade de Terapia
Intensiva). O custeio para reorganização do componente hospitalar da rede de
atenção às urgências e emergências será partilhado com a União (portaria de
consolidação nº 6/GM/MS/2017).
13. Implementação do programa de internação domiciliar (modalidade de atenção
realizada por uma equipe multiprofissional específica para esse fim, que presta
assistência domiciliar a pessoas com quadros clínicos crônicos e agravados,
porém estáveis, que exijam cuidados que superam aqueles que possam ser
oferecidos pela Atenção Primária, mas que não necessitam permanecer em
hospitais de retaguarda/leitos de internação prolongada.
EIXO

C

-

CONTRIBUIÇÃO

À

ADEQUADA

FORMAÇÃO,

ALOCAÇÃO,

QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE
TRABALHO DOS TRABALHADORES DO SUS.
14. Revisão dos critérios de qualificação técnica e profissional para o exercício dos
cargos de gestão e profissionais da saúde, com exigências para elevar a qualidade
das políticas públicas na área da saúde nos serviços terceirizados (auditoria dos
contratos com as Organizações Sociais da Saúde - OSS).
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15. Implantação de política de humanização e de educação continuada para os
profissionais da saúde e ligados a pasta, e instituir um programa de incentivo ao
aperfeiçoamento profissional.
16. Ampliar parcerias com universidades e escolas técnicas, utilizando dos
equipamentos públicos de saúde para promoção de assistência, ensino e
pesquisa.
EIXO D - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS.
17. Garantir o atendimento das Farmácias 24 horas nas Unidades de Pronto
Atendimento e hospitais.
18. Estabelecer a Política do Sistema de Assistência Farmacêutica integrada e
regionalizada de Santo André, integrando as farmácias da rede municipal de
atenção à saúde com as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).
19. Garantir a entrega de medicamentos à domicílio para moradores idosos, com
deficiência física ou com dificuldades ao acesso às farmácias municipais.
EIXO E - FORTALECER O CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO ESTIMULO À
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS
MUNICIPAIS DE SAÚDE.
20. Criar portal e aplicativo com informações e serviços disponíveis para a
promoção da transparência na Gestão Municipal e para a publicação das
resoluções e atas do Conselho Municipal de Saúde.
21. Garantir a autonomia do conselho municipal de saúde, desde sua eleição até
seu funcionamento.
22. Promover cursos e palestras periódicas para educação da população usuária
do SUS e estimular a formação dos conselheiros de saúde.
EIXO F - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE
SAÚDE, INCLUINDO O SISTEMA PRIVADO. GESTÃO PÚBLICA DIRETA DOS
EQUIPAMENTOS (HOSPITAIS, UBS, CLÍNICAS ETC.) DOS SISTEMA DE
SAÚDE PÚBLICO DE SANTO ANDRÉ
23. Criação de um núcleo de orientação, junto à Secretaria de Saúde e Assistência
Social, aos munícipes que utilizam da Saúde Complementar, como forma de dar
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suporte e assegurar os direitos de acesso aos serviços devidos por planos de
saúde privados.
24. Criação de um núcleo para cadastrar profissionais e equipamentos de Saúde
Complementar para planejar projetos públicos harmonicamente com esses
sistemas.
25. Fim da política de concessões de equipamentos públicos de saúde (seja via
OSS, OSCIPs etc.).
26. Criação de uma estrutura de regulação em saúde municipal, que contemple o
setor público e discipline as portas de entrada do sistema de atenção secundária
em Santo André, impedindo que se fure a fila do atendimento com base em
influências políticas, como ocorre atualmente2
EIXO G - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, FETO,
RECÉM-NASCIDO E DA CRIANÇA E IMPLEMENTAÇÃO DA “REDE CEGONHA”,
COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE
EM SAÚDE.
27. - Implantar um programa de acompanhamento gestacional, perinatal e pós
natal para reduzir o número de complicações maternas e do feto recém-nascido,
cumprir a meta definida no Pacto Nacional de Redução da Morte Materna e
Neonatal (pré natal para todas gestantes nas Unidades Básicas de Saúde, vale
Transporte para realizar exames e consultas, suporte no parto [todos exames e
procedimentos necessários para saúde materna e do recém-nascido] e
acompanhamento pós natal [no mínimo até o segundo ano de vida do bebê]).
28. Ampliar o acesso das mulheres aos serviços que assistem vítimas de violência
doméstica e sexual, de acordo com suas necessidades e quando necessário,
profilaxia de DST, distribuição, orientação de uso da pílula do dia seguinte e acesso
aos serviços que realizam aborto previsto em lei.
o Mapeamento dos serviços que atendem mulheres em situação de violência
doméstica e sexual.
29. Criação de vagas nos hospitais de retaguarda, ou local anexo a eles, para
receber, por tempo determinado, mulheres vítimas de violência doméstica e
2

http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/270480/prefeitos-do-abc-acomodam-mais-de-150aliados-de-2.htm
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sexual. Essas vagas estarão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso
haja

necessidade

de

estabelecimento

seguro

por

tempo

prolongado/indeterminado, a mulher será encaminhada para a CASA DA MULHER
(PROPOSTA 13).
30. Criação do SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO DE ASSISTÊNCIA A
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL (CASA DA MULHER):
casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder as necessidades
de moradia de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, e que não
possuam vínculos familiares ou sociais de apoio para moradia segura. A
localização SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO DE ASSISTÊNCIA A
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL (CASA DA MULHER)
será sigiloso, assim como os dados da mulher que habitará e usará o serviço. A
CASA DA MULHER será vinculada a atenção básica.
31. Humanização dos profissionais e serviços. Educação continuada de
Profissionais de saúde, incluindo residentes em Ginecologia, Obstetrícia e Saúde
da Mulher, sobre as necessidades reais das mulheres, seu acolhimento psíquico e
físico, especialmente, a condução de situações de abortamento baseado nas
diretrizes da OMS e na Lei n° 12.845/2013.
32. Implementar a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM): o
desenvolvimento de ações de atenção em todas as etapas da vida da mulher,
sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do câncer,
planejamento familiar e os direitos reprodutivos, de forma a superar o modelo
centrado na atenção na saúde materno-infantil;
33. Desenvolver programas de educação sexual, de prevenção da DST/AIDS e
planejamento familiar para homens e mulheres com garantia de acesso
permanente a diversos métodos anticoncepcionais e contraceptivos.
34. Assegurar o procedimento de interrupção gestacional nos casos já previstos
em lei em toda a rede pública de saúde;
35. Efetivar ações de assistência que previnam e tratem o câncer cérvico- uterino
e de mama na população feminina cis e transmasculina.
36. Estabelecer, em lei municipal, as diretrizes para implantação e divulgação da
Política Municipal de proteção das gestantes e parturientes, nos hospitais e
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maternidades públicos e particulares, localizados no município de Santo André,
nos moldes do projeto aprovado na cidade de São Paulo de autoria da exvereadora e atual deputada federal Sâmia Bonfim (LEI MUNICIPAL SP 0100315/2018).
EIXO H - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
NEGRA,

COM

ÊNFASE

NAS

ÁREAS

E

POPULAÇÕES

DE

MAIOR

VULNERABILIDADE EM SAÚDE.
37. Estimular e monitorar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral
de Saúde da População Negra.
38. Criação de fluxo específico, que se inicia na atenção básica e pode ir até a
média e alta complexidade, para avaliação, acompanhamento, promoção de
saúde, prevenção e tratamento, farmacológico e não farmacológico, da
hipertensão na população negra.
39. Criação de programa específico de prevenção e tratamento da violência contra
a população negra, garantindo atendimento humanizado no sistema de saúde.
EIXO I - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
LGBTQI+, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR
VULNERABILIDADE EM SAÚDE.
40. Implantar o Programa Municipal de Atenção à Saúde Integral da População
LGBTQI+ de Santo André.
41. Implementar a Política Nacional de Saúde Integral LGBTQI+ no Município,
incluindo metas de acordo com seus objetivos, identificando as necessidades de
saúde da população LGBTQI+ no Município.
42. Promover a inclusão da Política Nacional de Saúde Integral LGBTQI+ no Plano
Municipal de Saúde e no PPA setorial, em consonância com as realidades,
demandas e necessidades locais.
43. Estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação de gestão e do
impacto da implementação desta Política Nacional de Saúde Integral LGBTQI+.
44. Articular com outros setores de políticas sociais, incluindo instituições
governamentais e não governamentais, com vistas a contribuir no processo de
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melhoria das condições de vida da população LGBT, em conformidade com a
Política Nacional de Saúde Integral LGBT.
45. Incluir conteúdos relacionados à saúde da população LGBT, com recortes
étnico-racial e territorial, no material didático usado nos processos de educação
permanente para trabalhadores de saúde da cidade de Santo André
46. Apoiar a participação social de movimentos sociais organizados da população
LGBTQI+ no Conselho Municipal de Saúde, nas Conferências de Saúde e em
todos os processos participativos.
47. Garantir o cuidado das pessoas trans numa perspectiva não patologizante e de
saúde integral.
48. Realizar campanhas de prevenção ao suicídio de pessoas LGBTQI+ e
fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para cuidado dessa específico
dessa população.
49. Afastar quaisquer programas, ações, equipamentos no sistema de saúde de
Santo André que fomentarem a patologização das identidades LGBTQI+,
internações

que

não

respeitam

a

autonomia

da

pessoa

e

uso

de

pseudociência/charlatanismo para o cuidado e assistência à população LGBTQI+.
50. Fortalecer as interações entre diferentes instituições e comunidades LGBTQI+
na construção de um programa municipal de atenção à saúde integral da
população LGBTQI+.
EIXO J - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
E ORGANIZAR A REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
51.

Implantar

o

Comitê

Municipal

Técnico

Cientifico

Multidisciplinar/Transdisciplinar para a Saúde da Pessoa com Deficiência,
dedicado a discutir e implementar ações destinadas a plena execução dos
princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência
(composto por profissionais da saúde, usuários deficientes e familiares).
52. Promover mecanismos de formação/educação continuada para profissionais
de saúde de forma a garantir a integralidade da atenção à pessoa com deficiência
na atenção primária, nos centros especializados, na área hospitalar, em especial
na atenção as urgências e emergências.
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53. Mapear em todos os equipamentos do sistema de saúde de Santo André a
adequação física desses espaços e, a partir dessa avaliação, organização um
plano quadrienal, com previsão orçamentária, para adequar as unidades de saúde,
garantindo assim acessibilidade universal, de acordo com a Normatização
arquitetônica (Norma Brasileira 9050 ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
EIXO L - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO
INDÍGENA
54. Promover a atenção à saúde indígena, garantindo o acesso diferenciado, como
previsto na Política Nacional: mapear todos os serviços de saúde que atendem a
população indígena no município e na região do grande ABCDMRR (há cerca de
1000 indígenas em Santo André de aproximadamente 11 etnias, porém esses
dados).
55. Capacitar e apoiar os profissionais que atuam nos Serviços de Saúde e nas
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, bem como, os próprios indígenas,
para atuarem na saúde em contexto intercultural, visando a integralidade e
efetividade da atenção.
56. Organizar propostas de oficinas de sensibilização dos serviços que atuam na
atenção aos indígenas aldeados.
EIXO M - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ATRAVÉS DE
AÇÕES INTERSETORIAIS
57. Criar o Programa Municipal de Práticas e Cuidados Integrativos (PICs), em
alinhamento com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC). As PICs consistem em um modelo de educação e cuidado em saúde que
utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais para
promoção de saúde, prevenção e cura de doenças.
58. Implantar o Comitê Municipal de Práticas e Cuidados Integrativos, dedicado a
discutir e implementar ações destinadas a plena execução dos princípios e
diretrizes do Programa Municipal de Práticas e Cuidados Integrativos (PICs).
59. Implantar o Projeto: “Saúde em movimento” – promoção do esporte, lazer e
educação - com enfoque na prática regular de exercícios físicos e esportes
amadores. O programa consiste em uma agenda semanal, e por regiões, de
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atividades esportivas e exercícios físicos organizados pela prefeitura e vinculadas
aos CONSULTÓROS DE BAIRRO. Os locais que sediarão as atividades serão
praças, parques, escolas públicas, ruas e avenidas na cidade.
60. Estimular a implementação do Consórcio Intermunicipal de Saúde: Proporemos
a criação de uma estratégica de integração intermunicipal através do Consórcio
Intermunicipal de Saúde (participação dos municípios do ABCDMRR, cidade de
São Paulo e estado de São Paulo) que elaborará o Mapa de saúde do grande
ABCDMRR-SP contemplando a os limites e referências territoriais em saúde para
construção de sistemas organizacionais da região, criando microrregiões e regiões
territoriais em saúde, mapa este integrado com os Planos Diretores de
Regionalização e investimentos. Além disso, através do consórcio se amplia o
acesso a saúde dos moradores das cidades, regionaliza funcionalmente o sistema
de saúde e reduz gastos ao permitir comprar equipamentos, medicamentos e
insumos em maior quantidade (compra conjunta).
EIXO N - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL, COM ÊNFASE NO
ENFRENTAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE CRACK E OUTRAS DROGAS.
61. Oferecer atenção ás pessoas em sofrimento psíquico, incluindo usuários de
álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, propiciando o tratamento humanizado e
integral à saúde (como políticas de saúde mental, estimularemos o pleno exercício
da cidadania a partir de uma rede integrada de serviços e ações substitutivas às
internações psiquiátricas – LUTA ANTIMANICOMIAL)
62. - Através da Diretoria de Vigilância em Saúde levantar o número de indivíduos
com hipótese diagnóstica de doenças/síndromes/enfermidades mentais sem rede
de apoio familiar.
63. – Implementação do Serviço Residencial Terapêutico (SRT): casas localizadas
no espaço urbano, constituídas para responder as necessidades de moradia de
pessoas com transtornos mentais graves egressas de hospitais psiquiátricos ou
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que perderam os vínculos
familiares e sociais; moradores de rua com transtornos mentais severos, quando
inseridos em projetos terapêuticos acompanhados nos CAPS. O número de
usuários em cada SRT pode variar de uma pessoa até um pequeno grupo de, no
máximo, 8 pessoas, que deverão contar com suporte profissional sensível às
demandas e necessidades de cada um. Os SRTs deverão estar vinculados aos
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CAPS ou outro serviço ambulatorial (financiado por verba federal segundo Portaria
nº 246/GM, de 17/02/05).
64. Implantar o Programa de Volta Para Casa (instituído pela Lei Federal nº 10.708,
de 31/07/03): garantir a assistência (incluindo financeiro – auxílio reabilitação), o
acompanhamento e a integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas
acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica
(2 anos ou mais de internação ininterruptos) (Portaria nº 2077/GM de 31/10/03).
EIXO O - MAPEAMENTO DE SAÚDE COM BASE NA EPIDEMIOLOGIA E
FORTALECER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E O CONTROLE DAS
DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS.
65. Elevar cobertura com a vacina tetravalente/Pentavalente (que protege da
Difteria, Tétano, Coqueluche e Meningite) em crianças menores de 01 ano de
inadmissíveis 60% aproximadamente (Figura 11) para 95-100%.
66. Elaborar mapa de saúde do município e estudos epidemiológicos para adequar
as ações as demandas segundo suas ocorrências.
67. Efetivar as ações de controle de doenças endêmicas e epidêmicas (veja o item
“Vigilância Epidemiológica”).
68. Realizar a vigilância à Saúde dos trabalhadores nos ambientes de trabalho
segundo as diretrizes da política nacional para a saúde do trabalhador (veja o item
“Vigilância Epidemiológica”).
69. Efetivar o sistema de vigilâncias para o controle do risco a saúde relacionado
ao meio ambiente, vigilância dos estabelecimentos e empresas que estão sob a
responsabilidade

da

Vigilância

Epidemiológica

(veja

o

item

“Vigilância

Epidemiológica”).
70. Reestruturar o Centro de Controle de Zoonoses de forma a atender e atuar nas
políticas públicas de controle de doenças e agravos relacionados a animais e meio
ambiente (veja o item “Vigilância Ambiental”).
71. Criação da diretoria de Vigilância em Saúde:
72. Vigilância Epidemiológica:
A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
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determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos. Ações que serão tomadas quanto ao tema em Santo André:
- Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano;
- Reduzir a prevalência de obesidade em crianças;
- Reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes;
- Deter o crescimento da obesidade em adultos;
- Reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool;
- Aumentar a prevalência de atividade física no lazer;
- Aumentar o consumo de frutas e hortaliças;
- Reduzir o consumo médio de sal;
- Reduzir a prevalência de tabagismo;
- Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 Anos;
- Aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em
mulheres de 25 a 64 anos;
- Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.
73. Imunizações: Implementar o Programa de Municipal de Imunizações buscando
manter o controle, a eliminação e/ou a erradicação de um elenco de doenças
imunopreveníveis. Seguir o Programa Nacional de Imunizações, que estabelece,
por meio da Portaria GM/MS nº 3.318/10, a relação das vacinas a serem utilizadas
no Calendário Básico de Vacinação da criança, do adolescente, adulto e idoso
garantindo, à população, ações de vacinação com qualidade e segurança.
Também será oferecido calendário diferenciado de vacinas a indivíduos com
quadros clínicos especiais, nas Unidades Básicas de Saúde.
74. Programa de monitorização semanal das doenças diarreicas agudas (PMDDA):
Informará semanalmente o número de casos atendidos pelas Unidades Básicas de
Saúde e pelas Equipes de Saúde da Família, com análise da situação por faixa
etária e plano de tratamento.
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75. Vigilância do Óbito: Investigaremos todos os óbitos maternos e de mulheres
em idade fértil, infantis (menores de dois anos) e fetais de residentes no município
de Santo André e todos os ocorridos com causa mal definida.
76. Implementar o SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação: é
alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que
constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria GM/MS
Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011), mas é facultado a estados e municípios
incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Criar mecanismos e
ações para estimular hospitais privados e consultórios particulares se cadastrarem
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para aderirem ao
SINAN.
77. Implementar o SINASC - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos:
implantado em 1990 com objetivo de reunir informações epidemiológicas
referentes aos nascimentos informados em todo território nacional. Por intermédio
desses registros é possível subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da
mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS), como
ações de atenção à gestante e ao recém-nascido.
78. Implementar o SIM - Sistema de Informações sobre a Mortalidade: foi criado
pelo Ministério da Saúde em 1975 com a finalidade de reunir dados quantitativos
e qualitativos sobre óbitos ocorridos no Brasil. Com a implantação do SUS e sob a
premissa da descentralização teve a coleta de dados repassada à atribuição dos
Estados e Municípios, através das suas respectivas Secretarias de Saúde.
79. Implementar o RCBP – Registro de Câncer de Base Populacional: Contém
informações sobre morbimortalidade por câncer, mostrando a incidência da
doença dentro de uma população controlada (contabiliza pessoas com câncer
residentes, há mais de 5 anos, na área geográfica analisada), através de coleta
ativa em laboratórios, Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento e
hospitais).
80. Implementar a Vigilância Ambiental em Saúde: realizar um conjunto de ações
que proporcionará o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana e de animais não humanos, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos riscos e das doenças
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ou agravos, em especial as relativas a vetores, reservatórios e hospedeiros,
animais peçonhentos, qualidade da água destinada ao consumo humano,
qualidade do ar, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com
produtos perigosos – Decreto nº 4.727/2003 e IN nº 01/2005.
81. Implementar a Vigilância dos Riscos à Saúde por Vetores: Desenvolver
atividades de vigilância dos vetores e hospedeiros transmissores de: Dengue,
Doença de Chagas, Febre Amarela, Febre do Nilo, Leishmaniose, Filariose, Zica e
Chicungunha. Terá como finalidade o mapeamento de áreas de risco.
82. Implementar a Vigilância dos Riscos à Saúde por Reservatórios, Hospedeiros
e Animais Peçonhentos: Desenvolver atividades ambientais relacionadas aos
reservatórios

ou

hospedeiros

da

Raiva,

Hantaviroses,

Leptospiroses,

Leishmaniose, Tungíase, Equinococose, Esquistossomose e Cisticercose, assim
como com os Acidentes com Animais Peçonhentos (especialmente nas áreas de
reserva ambiental da cidade de Santo André).
83. Implementar a Vigilância Ambiental dos Fatores de Riscos não Biológicos.
Caracteriza-se por uma série de ações, compreendendo a identificação de fontes
de contaminação e modificações no meio ambiente, que se traduzem em risco à
saúde.
84. Implementar a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes:
Desenvolver ações integradas de saúde, adotando medidas de promoção e
vigilância em saúde das populações expostas a contaminantes. Engloba os
componentes: água, ar e solo, através da Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo

Humano,

Vigilância

de

Populações

expostas

aos

Poluentes

Atmosféricos, Vigilância de Populações expostas a Solo Contaminado, onde são
identificadas e priorizadas as áreas com populações expostas a contaminantes
químicos, com posterior qualificação das informações existentes para a
identificação dos contaminantes de interesse, bem como das rotas de exposição
e, por último, elaboração de protocolos de atenção à saúde, voltados para o
acolhimento e amparo dessa população.
85. Implementar a Vigilância aos casos, morte e morbidade pela COVID-19
(provisória, porém com duração por tempo indeterminado).
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EIXO P - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE ANIMAL (não humanos), COM
ÊNFASE EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS E
URBANOS
86. Reestruturação da Gerência de Zoonose, com equipamentos para o
atendimento na esterilização e atendimento emergenciais em animais.
87. Criação de um Hospital Veterinário para esterilização, atendimento
emergencial e ambulatorial de animais domésticos (construído anexo ao
Departamento de Zoonoses/canil de Santo André).
88. Programa de implantação de chip, nos animais, contendo o nome e o RG do
cuidador/amigo.
89. Articular junto ao executivo estadual a implantação de uma delegacia
especializada em maus-tratos contra animais.
90. Criação de um “CANAL” para receber as denúncias de maus-tratos em animais
e acionar a rede de cuidados e proteção animal.
91. Implantação do programa de assistência à adoção e cuidados com animais
domésticos

por

pessoas

de

baixa

renda,

com

suporte

assistencial

(acompanhamento veterinário e suporte para boa nutrição dos animais).
92. Projeto de Lei para punição (multa ou detenção em casos graves) aos
“proprietários/cuidadores” que abandonarem, ou por maus tratos, seus animais.
Vincular, nesse projeto de lei, que o dinheiro arrecadado pelas multas seja usado
manter a estrutura do Departamento de Zoonose e do futuro Hospital Municipal
Veterinário.
93. Criação, pelo Poder Público, de um programa de adoção e cuidados com os
animais abandonados em parceria com grupos civis organizados de veterinários
solidários e cuidadores voluntários.
94. Campanhas educacionais formais, e informais, sobre Posse Responsável e
Diretos dos Animais, nas creches e escolas municipais (conforme a lei nº 9605/98).
95. Colocar, oficialmente, no calendário municipal, a data comemorativa “04 de
outubro - Dia Nacional dos Animais: promover atos e eventos, fomentando a
educação informal sobre o direito dos animais e o convívio harmonioso e amoroso
entre humanos e animais.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na área de assistência social, essencial para a redução de desigualdades,
as propostas são:
FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Investir em concurso Público para profissionais de carreira, tendo em vista a
defasagem do quadro profissional em todos os equipamentos da Assistência
Social;



Garantir o aumento no investimento financeiro na Política de Assistência Social,
em legislação, de 5% a 8% na esfera de governo municipal, considerando que
os valores definidos varia de interesse político e nos últimos 3 anos foram
entorno de 1,25% do orçamento total da cidade.



Garantir a efetivação da Política Nacional de Educação Permanente do Sistema
Único de Assistência Social, para todos/as trabalhadores/as do SUAS das
redes diretas e conveniadas, gestores e conselhos;



Implantar plano, cargo, carreiras e salários de acordo com a NOB/RHSUAS;



Reajustar os valores do repasse às Organizações sociais que estão sem
reajuste há 3 anos;



Direcionar os processos seletivos de contratação dos serviços de execução
indireta a serem realizados pela Prefeitura, caso os serviços não sejam
municipalizados com a finalidade de garantir a continuidade do trabalho;



Definir em caráter urgente e emergencial, protocolo para enfrentamento de
tamanha crise que rebate diretamente nas/os usuárias/os do SUAS;



Garantir condições técnicas de trabalho, tanto nos serviços e atividades
essenciais, quanto no trabalho remoto e a devida organização e substituição de
equipes, considerando as medidas sanitárias;



Redirecionamento provisório de trabalhadoras/es de execução indireta que
estejam em trabalho home office para os serviços essenciais no período de
pandemia e outras intercorrências de calamidade pública;



Fazer gestões junto aos demais entes federativos quanto à possibilidade de
implantação de projetos de Renda Básica, a exemplo da Lei nº 10.835/2004,
com garantia de um salário mínimo para todas/os que se encontram
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desprotegidos socialmente. É preciso garantir rendimento as pessoas e famílias
com per capita de ½ salário mínimo;


Reordenamento do orçamento público municipal para situação de calamidade
pública;



Garantir como Segurança de Apoio e Renda, previsto política a implantação de
aluguel social para evitar despejos em tempos de calamidade pública;



Liberação de recursos do IGDSUAS para gestão de serviços e benefícios
socioassistenciais;



Obedecer o Plano de Contingência disposto na Portaria 100/2020 – que prevê
“recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial de Proteção
Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE de Média
Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de modo a
assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos diferentes
cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus COVID-19”.

GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFÍCIOS E PROJETOS


Criação de Decreto Municipal para benefícios eventuais com base na lei
nacional e caracterização conforme o documento de consulta pública de 2018
– “Benefícios Eventuais no SUAS Orientações técnicas”;



Construir, quanto Política Pública, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional na cidade;



Criação de Restaurantes Populares nos territórios com maiores índices de
vulnerabilidade e circulação de pessoas para atendimento prioritário ao público
de baixa renda, garantindo assim como prevê o artigo 3º (A segurança alimentar
e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural
e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis) da Lei
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (nº 11.346 de 15 de
setembro de 2006 )
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Incentivar cultivo de hortas comunitárias como ocorrem na região do CRAS
Marek;



Estabelecer parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda com o objetivo de
construir atividades formativas descentralizadas e que garanta 50% de vagas
para recolocação da população de baixa renda no mercado de trabalho;



Fomentar articulação com as Secretarias do Meio Ambiente, Turismo, Cultura,
Trabalho e Renda para revitalização do Parque do Pedroso; promoção do
ecoturismo e valorização das/os trabalhadoras/es artesãs/ãos da cidade, em
especial da população dos bairros Recreio da Borda do Campo, Parque Miami
e Riviera;



Realizar levantamento de dados acerca da quantidade de adolescentes que
completarão 18 anos que estão em situação de acolhimento para elaborarmos
cronograma de implantação de República para Jovens e Adultos, conforme
previsto na tipificação dos serviços socioassistenciais;



Fortalecimento do Plano de Convivência Familiar e Comunitária, principalmente
quando pensamos nas crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento
institucional; Idealização da adoção, que reflete nas mães negras que perdem
seus filhos por denúncias de negligência, mas que na verdade vivem em
situação de pobreza e vulnerabilidade;



Reformular a Lei Municipal do Programa Renda Mínima, garantindo que possa
ser acumulativo a outros programas de transferência de renda, como por
exemplo o Bolsa Família; aumento de renda per capita para ½ salário mínimo
para inclusão da família no programa, sejam reajustados de acordo com a
inflação; que sejam contempladas as pessoas a partir dos 16 anos e com filhos
como referência familiar para inclusão no programa e aumento do valor;



Garantir

equipe

mínima

de

profissionais

da

Assistência

Social,

obrigatoriamente por concurso, proporcionando a esses profissionais, através
da Secretaria de Assistência Social, carga horária de 30h semanais e reajuste
salarial anual;


Garantir que o Programa Frente Social de Trabalho tenha contrato de trabalho
por meio da CLT, garantindo 1 salário mínimo, cesta básica em pecúnia.
Refeição nos locais de trabalho, ajuda de custo integral para transporte público,
seguro acidente e que tenha 120 horas anuais de capacitação;
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Realizar levantamento a respeito de imigrantes em situação de extrema
vulnerabilidade para assim avaliar a necessidade de ‘implantar um Programa
de acolhimento, conforme normativas, para esta população”;



Criar Política Pública voltada para a população LGBTQI+ para acolhimento de
pessoas travestis e trans, contemplando a transcidadania;



Ampliar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para
idosos nos territórios;



Serviço de abordagem Social em escala de 24hs, com contratação através de
concurso público de Equipe Multidisciplinar.



Estimular a uniformidade de ações comunitárias e campanhas a fim de
promover e construir rede de enfrentamento à violações de direitos;



Estabelecer equipe multidisciplinar e permanente na Vigilância de acordo com
o sugerido no caderno de Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial
do MDS;



Implantar Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que possa
atender as regiões de Paranapiacaba, Parque Andreense e Adjacências,
garantindo enquanto não há o CRAS, funcionários fixos nos locais, para
atendimento à população todos os dias da semana, utilizando as estruturas
locais.



Garantir que a permanência da Casa de Acolhida para pessoas em situação de
rua inaugurada em razões da pandemia, tornando-se república para adultos,
conforme tipificação socioassistencial;



Construir a lei do SUAS na cidade; Construir junto à comunidade, funcionários
e especialistas a lei, em especial a participação popular através dos conselhos;

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS


Descentralização das reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social
nos territórios para estimular, aproximar e fomentar a população usuária no
órgão de controle social;



Instituir conferências prévias em territórios de abrangência dos CRAS para
monitorar e avaliar as deliberações do encontro;
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Implantar Audiência Pública para Prestação de Contas à população,
periodicamente, bem como o Orçamento Participativo, como forma de consulta
à necessidade da população, de acordo com cada território;



Garantir, por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS) e Decreto Municipal, a implantação de Conselhos Gestores paritários
para efetivar a participação da sociedade civil nas decisões e planejamento da
Política de Assistência Social, com participação permanente;



Implantar mesa de negociação permanente, garantindo orientações do CNAS;



Promover estratégias de participação, por meios de encontros formativos e
informativos nos territórios;
 Pensar estratégias para fortalecer os trabalhadores das Organizações da
Sociedade Civil para fomentar a participação;
 Agregar a auto organização das periferias nas discussões nos espaços de
controle social.

RECOMENDAÇÕES GERAIS


Retirar o Conselho Tutelar da Secretaria de Assistência Social e incluir na
Secretaria de Governo, considerando órgão transversal que se articular com as
políticas públicas e judiciário, zelando pelo cumprimento do direito da criança e
do adolescente;



Municipalização dos serviços ofertados pelas Organizações Sociais no âmbito
da Assistência Social;



Retomada de prédios públicos para execução de serviços socioassistenciais.



Aproximação do Legislativo nos espaços de controle social e outros
mecanismos de organização institucional, ou de auto organização da
população usuária das políticas públicas.
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SEGURANÇA ALIMENTAR

A institucionalização de uma política pública de segurança alimentar e
nutricional passou a ser considerada no Brasil, com a instalação e aprovação da
Lei Orgânica de segurança alimentar e nutricional (LOSAN, Lei n° 11.346/2006). A
LOSAN criou o SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional),
posteriormente regulamentado pela Política Nacional de SAN (Decreto nº 7.272,
de 2010). O SISAN e os atos normativos que o regulamentam, buscam levar em
conta os princípios constitucionais. O SISAN segue como diretrizes: a
intersetorialidade, a participação social, a articulação entre orçamento e gestão, a
descentralização, o monitoramento, o desenvolvimento e a pesquisa na área.
Nesse contexto, Santo André ainda não está plenamente inserida no
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Apesar de ter um
Conselho Municipal de Segurança Alimentar formalmente ativo e um Fundo
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Fumsan), a cidade não tem um
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional confeccionado.
Em um cenário de desmantelamento das políticas públicas voltadas à
segurança alimentar em âmbito federal, é essencial que a cidade de Santo André
tenha protagonismo na garantia do acesso e da disponibilidade do alimento à
população, além da promoção de uma boa nutrição para todos os cidadãos. Nesse
contexto, propomos algumas iniciativas:
- Realização de uma Conferência Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional descentralizada, com reuniões em vários bairros, ouvndo as demandas
das populações locais, com o apoio do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Santo André.
- Organização das demandas da Conferência para a criação de um Plano
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de caráter verdadeiramente
intersecretarial e participativo, que contemple as demandas da cidade em relação
a temas como acesso à alimentação, disponibilidade do alimento e nutrição.
- Fortalecimento do CRAISA como viabilizador dos pequenos produtores
locais de Santo André, com programas de incentivo à agricultura familiar associado
às compras públicas.
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- Fortalecimento de programas de compras públicas da agricultura familiar
para merenda escolar ou abastecimento de hospitais na cidade.
- Criação de programa de incentivo à transição agroecológica em áreas
degradadas ou de mata ciliar.
- Criação de iniciativas ativas e imediatas de promoção da segurança
alimentar nos diversos equipamentos públicos da cidade: escolas, UBS, CRAS e
CREAS, equipamentos de cultura, entre outros, usando os cadastros existentes no
município para promover políticas de garantia da segurança alimentar a todos os
cidadãos no pós pandemia.
- Fortalecimento da rede de segurança alimentar através de iniciativas como
a da moeda sustentável.
- Fomento a iniciativas de agricultura urbana, pomares, a jardins em espaços
públicos e em hortas sustentáveis.
- Criação de um grupo de pesquisa sobre segurança alimentar e nutricional
em parceria com a UFABC.
- Ter uma ação prática e imediata em relação ao tema da segurança
alimentar na região de Paranapiacaba e Parque Andreense, com rastreio e
assistência às pessoas em situação de insegurança alimentar.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Juridicamente, é atribuição estadual tratar da política de segurança pública.
Contudo, o território em que essa política ocorre de fato é o dos municípios, o dos
bairros, o das comunidades: é impossível um governo municipal se omitir das
responsabilidades cidadãs.
Para tanto, tecemos algumas considerações sobre justiça e segurança:
- Todo o parâmetro de Segurança deve ocorrer além do policiamento
ostensivo: a presença das forças de segurança tem um inegável papel inibidor em
relação às questões de violência, mas o controle social exclusivamente pelos
mecanismos de coerção tem uma longa tradição, no Brasil, de ocasionar abusos,
especialmente nos locais mais pobres. No Brasil, 11% das mortes violentas do ano
de 2018 foram causadas por forças policiais, de acordo com o anuário brasileiro
de segurança pública3. Além das mortes, a arbitrariedade das ações sem critério,
com base apenas na repressão, pode acarretar uma dinâmica ainda pior de prisão
em massa sem que haja investigação e processo judicial em tempo hábil
correspondente;
- Uma das possibilidades que visualizamos é que a Polícia seja comunitária
– com representantes da/na comunidade participando em gestão local de
segurança. A participação da sociedade é essencial para que a polícia não se isole
da sociedade. A sociedade ajuda a modular a participação da polícia no dia a dia
dos territórios. Nesse sentido, o PSOL propõe a reformulação do papel dos
CONSEGS da cidade de Santo André, para que haja de fato maior interação
colaborativa entre a população da cidade e as forças policiais.
- A guarda civil municipal tem papel fundamental no ordenamento municipal
da segurança, desde que não reproduza o modelo local de policiamento
militarizado.

A proximidade entre as políticas públicas e a participação da

população é imprescindível para paz social em cada bairro. A guarda municipal
tem um papel complementar ao do policiamento estadual, GCM, atuando Além da
segurança patrimonial, como um elo entre o poder público e o cidadão na
comunidade. O guarda municipal é um importante ativo da prefeitura para
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promoção de uma cultura de paz, e essa deve ser a ênfase na formação desses
profissionais.
- A Participação popular implica outro modo de ver as políticas públicas e o
papel do Estado. O Governo não é apenas servidor da população, mas expressão
da organização da coletividade. Quanto mais harmônica as relações e maior o
diálogo maior o avanço social e menor o distanciamento entre gestão e o cidadão.
Nesse sentido, as forças de segurança são a expressão prática do desejo da
comunidade por maior organização.
- O PSOL defende a dignidade das pessoas e a garantia de direitos, pois
não há qualquer possibilidade de sucesso na segurança pública se não houver o
enfrentamento a violência contra a mulher, o fim do genocídio da população preta
e indígena, a população lgbtqi+, os estrangeiros, as minorias de toda ordem. A
segurança não pode ser um privilégio de parte da sociedade. Os dados são
alarmantes: negros representam 75% dos mortos em ações policiais no Brasil. 4
Forças de segurança devem ter em mente o combate a todos os tipos de violência.
- Política de segurança também é política territorial. Quando falamos de
reordenamento territorial estamos falando em tornar as áreas da cidade mais
seguras. Existem várias formas de fazer isso: políticas de iluminação urbana,
revitalização urbanística, transformação de áreas que sofreram esvaziamento
industrial na cidade e se tornaram degradadas. Áreas mais atrativas são áreas
mais movimentadas, e isso ajuda nas políticas de segurança.
- Junto a esse tipo de política, a prefeitura pode aperfeiçoar os mecanismos
de monitoramento ativo. No próprio ABC paulista, a estratégia de monitoramento
ativo por câmeras conectadas aos sistemas da Guarda Municipal já obteve
sucesso contra a violência: em alguns lugares, a redução de ocorrências chegou
a 70% entre 2014 e 2015.
- O PSOL defende que o afastamento do diálogo, e a concentração de
resoluções fundadas em uma doutrina de confronto, de guerra às drogas, não
contribui para a melhoria dos índices de segurança e nem da sensação de
segurança. Pelo contrário, mostra-se falido, desde o encarceramento em massa,
altos índices de violências nas grandes cidades ao fortalecimento de facções e
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milícias e criminalização dos movimentos sociais. O PSOL entende que o combate
as drogas é uma política de saúde e não de polícia. Todos sabemos que o
investimento em inteligência e na prevenção da distribuição dos entorpecentes,
gera muitos melhores resultados práticos que o encarceramento e o confronto.
Para isso, Santo André deve concentrar suas políticas em relação às drogas em
programas de inserção social dos adictos, com base em políticas bem sucedidas
que aliam redução de danos e oportunidades de emprego e de vinculação familiar.
Esse tipo de política já foi implantado com bastante sucesso em países como
Portugal, por exemplo. Pessoas não são descartáveis.
- Outro aspecto a ser ressaltado é a defesa feita pelo PSOL pela saúde dos
profissionais de segurança. Há um índice alto de suicídios e afastamentos dos
profissionais de segurança que corrobora a ineficiência do sistema de segurança
e justiça e seu controle por grupos externos. O Psol apresentou e aprovou em
esfera estadual e nacional projetos na defesa dessa demanda. Vamos implantar,
na cidade, um programa robusto de promoção da saúde mental dos profissionais
da Guarda Municipal, reconhecendo que esses são profissionais que vivem sob
situação constante de estresse e frequentemente precisam de assistência
profissional. O profissional de segurança também precisa estar bem para
desempenhar um bom trabalho.
- O PSOL defende maior responsabilização dos comandos militares,
mudanças na estrutura desigual, nos protocolos e na forma como a hierarquia
policial ocorre. A precarização da policia civil promoveu taxas insignificantes de
investigação aliados a uma diretriz repressora pela policia militar de baixa patente.
Com isso, muitas das ações policiais que ocorrem de modo incorreto não são
responsabilizados, contribuindo para a desconfiança da população ante as
instituições policiais e a omissão permanente dos comandantes. Nesse aspecto,
em específico, a prefeitura tem que atuar negociando continuamente com o estado,
não apenas por mais recursos ou por uma posição mais proativa dos comandantes,
mas por uma melhoria da polícia em geral, em especial dos setores de
investigação, inteligência e perícia, para que os indicadores de porcentagem de
esclarecimento de crimes se coloquem em bons patamares.
- A polícia não é, e não deve ser associada às milícias. A privatização da
segurança pública, a precarização do trabalho e os interesses particulares
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exacerbam o fato de que cada vez mais essa instituição tem servido para fins
específicos, distantes da coletividade. A realidade sobre o policial é que ele é mal
remunerado e trabalha sob forte estresse, o que força, muitas vezes, que o policial
faça jornada dupla, complementando a renda com algum “bico” em serviços de
segurança privada. Isso claramente compromete a qualidade dos serviços
prestados. O papel da prefeitura é proporcionar qualidade de vida para o policial e
para suas famílias, para que esses profissionais não precisem se colocar nessas
situações de vulnerabilidade.
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EIXO 3: PARTICIPAÇÂO POPULAR, TRANSPARÊNCIA E
APRIMORAMENTO DA DEMOCRACIA, COM POLÍTICAS
TRANSVERSAIS QUE DÊEM VOZ AOS GRUPOS VULNERÁVEIS
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Aperfeiçoar tanto a democracia representativa eleitoral como a
democracia participativa requer, como pré-requisito, a transparência, a começar
pelos dados orçamentários. O Portal da transparência de Santo André deve ser
aprimorado. A sugestão aqui é adotar para o portal a proposta do Professor
Valdemir Pires – a TOM Web (Transparência Orçamentária Municipal via web),
adaptando-a para Santo André. A Transparência Orçamentária Municipal é um
mecanismo para expor, de maneira didática e fácil para a compreensão do
cidadão, os gastos públicos municipais.
A prefeitura vai adotar protocolos de transparência ativa: o cidadão
tem que saber onde é usado o dinheiro de seus impostos e contribuições. Temos
em mente que a qualidade do gasto público é aprimorada quando o controle social
por parte dos cidadãos é efetivo, e por isso queremos que a transparência
orçamentária municipal em Santo André não compreenda apenas a execução
orçamentária: o cidadão precisa saber quanto a prefeitura está investindo nos
equipamentos públicos que estão perto de sua casa.
A melhor forma de combater a corrupção é mostrar aonde o dinheiro
está sendo investido. Além disso, no entanto, é preciso aprimorar o controle dos
recursos públicos, para fechar todas as torneiras de corrupção. Para isso, nossa
proposta é a instalação de uma Controladoria Municipal, que terá garantida em
decreto (vamos tentar emendar a Lei Orgânica do Município) sua independência
funcional, com o promover controle interno, através de funcionários de estado
altamente qualificados e com compromisso pelos bens públicos. A controladoria
vai zelar pela qualidade da gestão pública e pela qualidade do gasto público,
servindo como órgão de combate interno à corrupção e de garantia de
transparência.
Nosso compromisso é com a transparência e o controle dos gastos
públicos.
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PARTICIPAÇÃO POPULAR

Sobre a participação popular, é possível mencionar a existência das
seguintes formas de participação institucionalizadas:
- Audiências Públicas (previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
de 2000): podem ser presenciais e/ou via web. Normalmente contam com baixa
participação. Por exemplo, o governo estadual programou esses dois tipos de
audiência para a elaboração do PPA 2020-2023. O processo indica baixa adesão.
Precisa ser repensado. Caso contrário passa a constituir apenas um rito formal.
- Conselhos paritários de Políticas Públicas: apesar de
representar grande avanço, apresenta graves problemas, apontados acima.
- Conselhos de equipamentos (de educação e saúde): seu
componente democrático e sua abrangência dependerão das lideranças que os
estiverem gerindo. Os equipamentos educacionais, por exemplo, devem ser
dirigidos não por pessoas da confiança do prefeito, mas a partir de critérios
técnicos e por eleições em que postulantes elaborem e defendam Projeto Político
Pedagógico que explicite como articular educação, cultura, esportes e lazer, de
modo a viabilizar a educação plena aos alunos. Capacitação aplicada prévia em
projetos deve ser ofertada. Serão, a partir desse processo, líderes da mudança do
sistema, envolvendo a comunidade escolar. É necessário qualificar e submeter à
participação a gestão dos recursos descentralizados às unidades escolares,
utilizando-se o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Recursos do
Conselho de Escola (Convênio PMSA e Unidades Executoras), para que os
mesmos sejam destinados ao fortalecimento do Projeto Político Pedagógico e não
apenas à manutenção escolar.
- Houve a experiência do Orçamento Participativo (tanto no âmbito
municipal – Porto Alegre, São Paulo, Santo André, Mauá, Diadema, entre tantas
outras, como no âmbito estadual - a experiência do Rio Grande do Sul).
Há uma diversidade grande entre elas. Tomando como exemplo a de
Santo André, no período 1997-2000, dado seu desenho, é possível apontar alguns
de seus limites: prevalência, para seus participantes, da lógica do curto-prazo, em
função de se tratar da discussão da Lei Orçamentária Anual, que estima receitas
86

e despesas para o ano subsequente; efeito redistributivo muito pequeno, na
medida em que somente uma fração diminuta dos investimentos era posta em
discussão; conselheiros atados à lógica da representação, o que dificultava que
pensassem nas prioridades de um ponto de vista político visando ao interesse geral
e não em função da viabilização a todo o custo das demandas aprovadas nas
assembleias

populares,

estabelecendo-se

barganhas

entre

conselheiros;

existência de controles do executivo sobre os conselheiros populares; desconexão
entre as deliberações desse fórum participativo e as dos demais instituídos pela
prefeitura.
Em suma, tais limites reduzem sua potência enquanto instrumento
participativo democrático.
Há outra forma, não institucionalizada e ainda em germe, relativa à
participação via redes sociais. Tem enorme potencial a ser explorado. É necessário
ir muito além de "oferecer o serviço" via disponibilização de aplicativos. É imperioso
incentivar a participação todos os dias, gerando envolvimento, de modo que o
cidadão possa a se sentir parte do processo e se disponha a ajudar mais,
apontando, por exemplo, problemas de zeladoria. Isto também passa por um
serviço de inclusão digital por parte da prefeitura: colocar torres de Wi Fi nas áreas
mais vulneráveis da cidade, disponibilizar equipamentos para estudantes e avaliar
o nível de inclusão digital.
Para uma situação de vida em que já exista vacina contra a Covid19, os Conselhos de políticas públicas devem passar a se organizar, conforme a
instância, com base na democracia deliberativa, do seguinte modo:
Várias delas são compostas por membros sorteados, estabelecendose fases, como nas figuras abaixo, com as devidas adaptações:
1. Conselho de agenda (um pouco como os tribunais populares atenienses):
participantes sorteados entre inscritos voluntariamente, devem indicar tópicos, sem
desenvolvê-los em detalhe; deve haver abertura para que cidadãos que não
pertencem ao Conselho possam colocar tópicos específicos para análise. Por
exemplo: sabedores de que o sistema de ensino municipal é reprodutor de
desigualdades, poderá propor a expansão da oferta de creches que proporcionem
educação plena desde tenra idade, de tal modo que o cidadão, independentemente
87

de sua origem familiar, deve ter o direito de se desenvolver plenamente ao longo
da vida. O mesmo vale para o Ensino Fundamental I e para o EJA. Neste caso,
deve-se dar ênfase à capacitação para o trabalho relacionado às frentes de
expansão de investimentos da economia voltada para o carbono zero. A prefeitura,
a partir da legitimidade obtida no processo eleitoral, deve dialogar com o Conselho
de agenda, neste caso não de forma paritária, debatendo com ele as propostas
que foram construídas durante a campanha. O Conselho deve ficar livre para ouvir
pessoas que não sejam da prefeitura para construir sua visão de futuro
(acadêmicos, políticos etc.).
2. Plenárias de Interesse: formadas por grupos de voluntários que se inscrevem e
são escolhidos por voto (é o formato dos atuais conselhos e fundos correlatos
existentes, portanto de composição paritária). Vão formular a proposta de lei: por
exemplo, o Plano Municipal de Educação, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana,
o Plano Municipal de Habitação etc. Seus membros podem defender interesses
corporativos, mas isto não é grave. Especialistas aguerridos formularão propostas
de política pública utilizando sua experiência: o Plano Municipal de Mobilidade
Urbana pode contar com a participação de associações de bairro, do Sindicato dos
motoristas de ônibus, de associações de ciclistas, de empresários patronais do
transporte etc.
3. Na terceira etapa as propostas são submetidas a Plenárias de Revisão. Não
podem propor a lei nem votá-la. Revisam a proposta de lei.
4. Para evitar a concentração de poder nas Plenárias de Revisão, forma-se o Júri de
Políticas Públicas, a quem o projeto de lei é apresentado. O Júri não é constituído
por membros permanentes. Reúne-se quando a lei deve ser votada. Manifesta-se
de forma independente, isto é, sem a formação prévia de uma agenda por parte da
prefeitura. Os membros desse Júri são parte da sociedade civil, escolhidos com a
mesma dinâmica de um júri processual.
Este formato supera os seguintes problemas de fóruns participativos
tradicionais: disciplina partidária, grupos de pressão, voto útil, barganha política,
favores entre amigos etc.
Como o que se está propondo é novo e nunca foi experimentado até
aqui, erros ocorrerão. Outras duas instâncias são necessárias, para acompanhar
o processo e viabilizar sua reorientação: trata-se dos Conselhos de Controle e
do Conselho de Regulamentação.
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Essa proposta contempla o fortalecimento de vários conselhos,
alguns deles já existentes: um Conselho Tributário, um Conselho de Educação, um
Conselho Cultura, um Conselho de Esportes e Lazer, um COMUGESAN
reformulado,

um

Conselho

de

desenvolvimento

econômico

inclusivo

e

socioambiental, um Conselho de Políticas de Saúde, um Conselho de Assistência
Social, um Conselho de planejamento urbano, um Conselho de habitação e
mobilidade urbana e um Conselho da reforma administrativa, só para ficarmos em
alguns exemplos.
Processos de Participação
Como a participação popular é vista como peça chave para
aperfeiçoar as propostas do executivo e para que os cidadãos sintam que a cidade
é sua, pensa-se que isto deve ficar claro para todos. Para isso o prefeito deve
percorrer, logo no início de sua gestão, as cerca de 16 regiões da cidade. Para as
seguintes tarefas principais: a primeira é informar a todos das grandes intenções
do governo; a segunda é mostrar as diversas maneiras de participar das decisões
da vida pública do município (audiências públicas, conselhos de equipamentos,
Conselhos de Políticas Públicas e via aplicativos). Devem ficar claras as regras da
participação, que no caso dos Conselhos de Políticas Públicas são complexas e
fogem ao senso comum. O prefeito deve buscar sensibilizar os munícipes para se
inscreverem para serem sorteados. Sua presença nas diferentes regiões da cidade
pode ser lida como indicação da importância da participação popular.
Câmaras Temáticas e Escritórios nos Bairros
Para aprimorar a participação na confecção de políticas públicas,
temos a ideia de criar Câmaras temáticas para políticas que demandem a ação de
mais de uma secretaria, fazendo com que as políticas transversais de fato sejam
discutidas por vários órgãos, com a participação de diversos agentes.
Também temos a ideia de construir escritórios da prefeitura nos
bairros junto a equipamentos públicos existentes para suprir a demanda local por
políticas públicas e para fomentar a participação nos bairros, com as seguintes
prerrogativas:


Destacar funcionários a serviço da prefeitura em cada território para a
implementação e operacionalização;



Destacar um agente cultural para atuar em cada território;
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Mapear, dentro dos territórios, as favelas, comunidades e vilas;



Organizar a eleição de um conselho deliberativo, paritário e não remunerado para
representar os interesses de cada um dos locais mapeados;



Organizar eleições de conselho a cada seis meses ou a cada vez que for
identificada aclamação popular no local;



Identificar as organizações de classe locais (cooperativas, grêmios, associações
etc.) e incluí-las nos processos decisórios;



Organizar intervenções culturais das mais diversas com os moradores e
domiciliários dos locais;



Fomentar a comunicação local, criando meios para sua democratização;



Promover as reuniões de cada conselho;



Promover reuniões dos conselhos de território a cada dois meses com participação
de três representantes de cada local;



Promover reuniões semestrais de todos os conselhos territoriais semestralmente
com um representante de cada local, contando também com representantes dos
demais conselhos, sindicatos, organizações estudantis etc.
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POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

No início de nossa civilização, a deficiência era atribuída a castigos
divinos e fenômenos sobrenaturais. Às pessoas com deficiência restavam o
abandono, o encarceramento ou a eliminação.
Posteriormente, impulsionada pela igreja, enraizada em todos os
setores da sociedade, iniciou-se a fase caritativa da proteção, que foi um avanço,
embora ainda prevalecessem a desqualificação da diferença e a limitação das
potencialidades humanas daqueles que se desviavam da “normalidade”.
Nesse período, apareceram as primeiras instituições de “atendimento
especial”, ainda de caráter segregador, mas naquele momento necessárias, em
função das escassas ações governamentais. Emergiu também o chamado “modelo
médico da deficiência”, muito ligado à temática da reabilitação, que considera a
deficiência como um problema da pessoa, a ser resolvido com tratamentos de
saúde, visando à cura ou a adaptação da pessoa ao meio. Segundo essa
tendência, o corpo precisa ser “consertado”, “adaptado” e “normalizado” para
funcionar no ambiente social.
A partir de 1981, “Ano Internacional das Pessoas com Deficiência”,
decorrente da mobilização do próprio segmento, surgiu o movimento de integração
que já pregava a inserção social, mas desde que o indivíduo pudesse adaptar-se
ao meio.
Hoje, como consequência da conquista do protagonismo na luta das
pessoas com deficiência por seus direitos, as mudanças de paradigma, o “modelo
social” e o movimento mundial pela participação e inclusão social consideram a
deficiência como expressão da diversidade humana e, respeitando ritmos e
limitações, colocam a questão no âmbito da afirmação de direitos. Dessa forma,
não é o sujeito que precisa adaptar-se à sociedade e sim a sociedade que precisa
adaptar-se às especificidades dos indivíduos.
Em praticamente todo o território nacional as pessoas com deficiência
encontram-se em situação de segregação e distanciamento do poder público, bem
como fora dos padrões de produtividade, funcionalidade, eficiência e beleza,
mesmo se considerarmos alguns avanços nas últimas décadas, advindas de ações
pontuais do Governo Federal e de escassos exemplos municipais.
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Assim, para a efetivação de políticas públicas consonantes com as
mais recentes tendências mundiais, propomos a criação de uma unidade de
governo responsável pela política para o segmento, de concepção inclusiva e
atuação exclusivamente transversal.
Atuação da unidade responsável pelas políticas públicas para as
pessoas com deficiência:


Formular, implementar e coordenar a política para o segmento (gestão e cogestão);



Atuar de maneira transversal, estimulando, orientando e apoiando conceitual e
tecnicamente o conjunto do governo no processo de incorporação do recorte
deficiência nas políticas;



Desconstruir gradativamente o “modelo médico”, que considera a deficiência como
doença, substituindo-o pelo “modelo biopsicossocial”, que compreende a
deficiência como expressão da diversidade humana e a concebe como a interação
do indivíduo com as barreiras ambientais;



Dialogar com o segmento e atores sociais (instituições, lideranças, etc.), assim
como estar em sintonia com as demais políticas nacionais e internacionais de
inclusão e participação social, na perspectiva da afirmação de direitos e do
empoderamento das pessoas com deficiência;



Desenvolver ações de informação, sensibilização e capacitação para servidores,
articuladas com todas as áreas do governo, de forma a promover mudanças
atitudinais e manter pessoal qualificado para o atendimento de pessoas com
deficiência;



Promover a articulação entre a prefeitura e as ONGs de atenção às pessoas com
deficiência, conveniadas quando necessário, objetivando o caráter inclusivo em
todas as ações voltadas ao segmento;



Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de projetos de melhoria da qualidade
de vida das pessoas com deficiências, no que diz respeito às acessibilidades
arquitetônica, tecnológicas, de comunicação, de transporte, entre outras;
O cargo de titular dessa unidade deverá ser ocupado por uma pessoa
com deficiência, e o corpo técnico por profissionais com militância e acúmulo em
políticas inclusivas de Estado.
92

POLÍTICAS PARA MULHERES

O Brasil vive um momento muito grave. A crise política, econômica e
agora também sanitária cada dia agudiza mais. O sistema capitalista não
consegue se recompor e, para manter as taxas de lucro, ataca toda a classe
trabalhadora, mas as mulheres ainda mais do que
realidade

do

coronavírus,

são

as

os homens. Com a

mulheres que estão ainda mais

sobrecarregadas. São as mulheres que precisam dar conta

das

tarefas

domésticas, do trabalho e agora ainda das aulas em “ensino remoto” dos filhos.
Se alguém adoece, são as mulheres que cuidam, que levam ao médico, que
acompanham. Além de que são as mulheres que enfrentam o aumento da
violência doméstica enquanto o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC,
presidido pelo Paulo Serra, atual prefeito de Santo André, cortou meio milhão
do orçamento das casas abrigo, que recebem mulheres em situação de violência
sob risco de vida.
O movimento não recua desde a Primavera Feminista e continua forte,
dinâmico e protagonizando lutas importantes, que vão para muito além das
causas ditas como “identitárias”. Queremos o movimento feminista do nosso
lado, construindo uma campanha movimento, popular, e que precisa deixar claro
que não trata as causas com especificidade de gênero como menores. Na última
campanha de filiação, o PSOL foi o partido que mais filiou mulheres em todo
o país. Queremos ter cada dia mais mulheres nas nossas fileiras.
Reconhecendo

os

avanços

e

conquistas

das

mulheres

por

oportunidades e direitos, alguns desafios ainda merecem ser destacados,
particularmente no que se refere ao enfrentamento à violência doméstica e a
geração de renda, que levam à autonomia econômica e pessoal das mulheres.
Contra o machismo, contra os cortes sociais, contra os governos antipovo,
propomos:


A criação de uma unidade de governo responsável pela política para as mulheres,
de concepção feminista e atuação exclusivamente transversal.



A promoção da igualdade de gênero e o acesso igualitário de homens e mulheres
à administração pública.



A promoção de políticas de geração de emprego e renda exclusivamente para
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mulheres, com fomento do empreendedorismo feminino e local, como linhas de
credito mais baratas e apoio educacional para mulheres empreendedoras.


A implementação do Ronda Maria da Penha, no município, serviço de rondas
ostensivas e preventivas de um destacamento especial e exclusivo da Guarda
Municipal, em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher e com formação
específica sobre a Lei Maria da Penha.



A criação do Centro de Referência da Mulher para acompanhamentos e suportes
jurídico,

assistencial, psicológico,

recreativo,

ocupacional e terapêutico,

principalmente após a ocorrência de tipo de violência.


A criação de grupos de apoio para homens autores de violência, além de pressão
política para a ampliação das delegacias da mulher.



O apoio e o fortalecimento das Casas Abrigo para mulheres em situação de risco,
vulnerabilidade e/ou ameaçadas de morte.



A criação de programas de acolhimento a mães de jovens encarcerados e vítimas
da violência de Estado.



O combate à cultura do estupro nos transportes, ruas e locais de estudo e
trabalho.



A atuação junto à área da saúde para o combate à violência obstétrica e para a
capacitação para o parto humanizado.



A promoção de campanhas de conscientização sobre o direito à amamentação
em espaços públicos e locais de trabalho.



A garantia, nos hospitais municipais, de informação e acompanhamento para a
prática do aborto nos casos previstos em lei, respeitando o princípio de
autodeterminação da mulher sobre seu próprio corpo.



A promoção de campanhas sobre os métodos contraceptivos e prevenção de
HPV, priorizando as mulheres jovens e adolescentes.



A instalação de “espaços coruja”, para as mães que são decisivas no sustento de
seus núcleos familiares conseguirem estudar e trabalhar no período noturno.



Projeto para os hospitais separarem nos leitos hospitalares as mães que
perderam seus bebês no parto, não ficarem no mesmo quarto que outras mães
com seus bebês, evitando sofrimento adicional ao sofrimento da perda.
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POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL

Vidas Negras Importam!

Não é possível permanecermos nesse quadro

em que a morte e a segregação do povo negro são naturalizadas. Políticas públicas
devem ser adotadas para romper com a necropolítica, tirando negros e negras da
condição de maioria entre os excluídos.
Para tanto, propomos as seguintes ações:


Criação de uma unidade de governo responsável pela política para negros e
negras, de concepção antirracista e atuação exclusivamente transversal.



Aplicação ampla da lei 10639/03 e de outras práticas descolonizadoras nas escolas
municipais.



Criação de políticas e protocolos de saúde para a população negra tendo por base
a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Gestores, movimentos
sociais, conselheiros e profissionais do SUS devem trabalhar pela melhoria das
condições de saúde da população negra, a partir da compreensão de suas
vulnerabilidades e do reconhecimento do racismo como determinante social em
saúde.



Treinamento da GCM e de outros setores de segurança pública municipal para
coibir práticas racistas dentro dessas instituições.



Incentivo das atividades culturais das periferias, com projetos de casas de cultura
que deverão promover educação social, cultura, respeito às diversidades e
tolerância religiosa.



Urbanização das favelas e comunidades garantindo aos seus moradores acesso à
cidade formal, com ruas asfaltadas, saneamento básico, iluminação e serviços
públicos.



Combate a todo e qualquer tipo de racismo: contra o povo negro, principalmente,
mas também contra povos originários, contra imigrantes e contra populações
vulneráveis a manifestações racistas em geral.
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POLÍTICAS PARA A POPULAÇÃO LGBTQI+

Desde que a pandemia de COVID-19 chegou ao Brasil, o governo
Bolsonaro posicionou-se contra todas as medidas necessárias e contra os direitos
da população LGBTQIA+ e os debates sobre respeito à diversidade nas escolas.
Uma de suas ministras mais populares tem orgulho de sua concepção estreita e
fundamentalista de gênero, exemplificado pela frase “Menino veste azul e menina
veste rosa.”
Nós, do PSOL, devemos reafirmar nossos princípios e seguir na luta
contra a extrema-direita e o fundamentalismo, participando da luta LGBTQIA+ com
uma visão ecossocialista e revolucionária interseccionando raça, classe, gênero e
diversidade sexual, de gênero e de sexo biológico, alinhada ao movimentos negro
e indígena e às demandas populares e periféricas, com prioridade para as
demandas das pessoas trans.
Propostas:


Criação de uma unidade de governo responsável pela política para LGBTQIA+, de
concepção anti-homofóbica e atuação exclusivamente transversal.



Criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas LGBTQIA+.



Criação de Programas Municipais LGBTQIA+ que sistematizem as políticas locais
e estipulem metas e prazos para sua execução.



Criação de Programas e Observatórios Municipais de Combate à Violência contra
LGBTQIA+.



Realização de capacitações e cursos de formação em direitos humanos,
diversidade de gênero, sexualidade e de sexo biológico em todas as esferas do
funcionalismo público para combater e prevenir a reprodução da violência contra
pessoas LGBTQIA+ no âmbito da administração municipal.



Desenvolvimento de materiais didáticos e paradidáticos de educação em direitos
humanos para combater a violência dentro das escolas municipais.



Estímulo ao debate sobre gênero, identidade de gênero, orientação sexual e sexo
biológico (endosexo e intersexo) na rede municipal de ensino.
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Criação de ambulatórios especializados no atendimento à população trans sem
patologização nem exigência de laudos médicos para o acesso aos serviços.



Desenvolver políticas públicas direcionadas à saúde da mulher, atendendo
especificidades das mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e intersexo.



Criação e/ou ampliação de programas e serviços de assistência social específicos
para o atendimento à população LGBTQIA+.



Criação de programas focados na formação profissional, na geração de emprego
e no acesso à moradia para pessoas trans em situação de exclusão e
vulnerabilidade social.
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CONCLUSÃO
Se você, eleitor, chegou até aqui, é porque se interessa pelas nossas
propostas. Estamos trabalhando há muito tempo para mostrar que uma outra Santo
André é possível, com Bruno Daniel. Uma Santo André inclusiva, pacífica, com
base em desenvolvimento limpo, em que todos participam. Uma Santo André que
luta diariamente para reduzir suas desigualdades. Uma Santo André de todos, e
não de uma minoria que explora o restante dos cidadãos.
É isso o que sonhamos todos os dias e que inspirou esse compilado de
propostas. Essas propostas não se encerram aqui. Elas são uma construção
cotidiana, que agora, e essa construção agora terá os acréscimos que mais
importam: os que vem dos cidadãos que sofrem todos os dias com as desventuras
de ter uma administração municipal voltada apenas para os mais ricos.
Nós vamos mudar isso. Não porque queremos, ou porque nos basearemos
em discursos vazios. Mas porque Santo André merece. Seja parte dessa nova
cidade de Santo André você também!
Uma outra Santo André é possível!
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