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1.

Introdução

1.1.

Ailton Lima

Eu acredito que Deus deu algumas missões a cada um de nós, mas os caminhos
para cumpri-las somos nós que trilhamos. Nasci na pequena Manari, em
Pernambuco, mas desde que vim para Santo André com quatro anos de idade,
vivo a realidade de um dos principais municípios da região do Grande ABC.
Esta cidade me abraçou duas
vezes, quando aqui cheguei com
apenas quatro anos e, mais
tarde, quando retornei aos 11
anos sob os cuidados de Dona
Perpétua, minha mãe, e na
companhia de meu irmão caçula
Amilton.
Passamos necessidades e com
muita luta conquistamos nosso
espaço na sociedade, no
mercado de trabalho e no ótimo
convívio que temos com muita
gente. Assim como muitos que
migraram do Nordeste para o
Sul,
também
passamos
necessidades, mas foi com
muita luta que conseguimos
conquistar espaço na sociedade,
no mercado de trabalho e junto
ao convívio de muita gente a
quem só temos a agradecer .
Desde o início, acredito, Deus e
a sorte sorriram para a minha
trajetória. Aprendi desde cedo
que o único caminho é o
trabalho, a sinceridade e a
transparência no modo de falar e
de fazer. Foi assim que conquistei amigos que sempre estiveram ao meu lado,
não apenas nas horas boas, mas, e, principalmente, naquelas bem difíceis. Foi
assim que também conquistei, humildemente, dois mandatos na Câmara
Municipal e pude evoluir dentro do primeiro ramo de atividade, na área gráfica,
onde ainda desempenho muitas funções.
Hoje, novamente estamos no maior desafio de nossas vidas, aceitei o
chamamento de milhares de andreenses que tenho encontrado em reuniões e
eventos, para conduzir nossa cidade e resgatar o orgulho de ser morador do
Município que já foi o segundo mais rico do Estado de São Paulo.
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Em 2016, concorremos para Prefeito. Com muito trabalho e com pouco ou quase
nenhum recurso conquistamos 49.959 votos nesta eleição. E a experiencia foi
fantástica.
Em 2018 conquistamos mais de 40 mil votos para Deputado Federal, sendo o
mais votado na Cidade, confirmando a confiança e aprovação da população de
Santo André ao nosso Projeto.
Entendo que o empenho e dedicação da equipe de campanha foi fundamental
nesses dois pleitos para levar meu nome aos cidadãos de Santo André. Os votos
alcançados são frutos desse trabalho, mas também da percepção da população
ao novo Projeto que temos para a Cidade.
É por essa razão que acredito que é possível retribuir ao cidadão de Santo André
a confiança depositada em 2016 e 2018 e, por maiores que sejam as dificuldades
momentâneas, é possível fazer mais e melhor. Basta determinação,
transparência, honestidade e trabalho árduo. Espero contar com o voto de
confiança da população.
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1.2. Sobre o Plano de Governo
NOVOS ARES PARA SANTO ANDRÉ
É com muito orgulho que a coligação PSB, PSC, DC e Republicanos apresenta o
Programa de Governo da candidatura de Ailton Lima para Prefeito e Dr. Aidan Ravin
para Vice-Prefeito da cidade de Santo André.
Este programa mostra as diretrizes, os projetos e os valores para Santo André nos
próximos quatro anos e um legado importante para os próximos anos. Neste programa
resgatamos a importância do planejamento para trilhar novos caminhos rumo a
excelência econômica, social e ambiental da nossa cidade.
A construção deste Plano de Governo que estamos apresentando ao Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/Santo André) foi refinado e melhorado com a participação direta da
população, do morador da cidade, que ao longo da pré-campanha nos presenteou com
propostas que atendem ao seu anseio de cidadão.
Todas as propostas passaram pelo crivo de vários especialistas, que conhecem a
realidade da cidade e, após um estudo profundo dos aspectos sociais e econômicos,
propuseram as ações e projetos que tornarão Santo André a melhor cidade para viver,
trabalhar e morar.
As ideias expressas neste Programa refletem nossas expectativas de crescimento, que
serão construídas juntamente com os eleitores de forma democrática no Governo.
Durante os anos de 2019 e 2020 realizamos vários encontros com as comunidades,
empresários, estudantes, trabalhadores de todos os setores, para que toda a cidade
fosse contemplada e, ao final, queremos compartilhar esse importante conjunto de
informações, que mostra um verdadeiro quadro social e econômico da atual cidade de
Santo André e permitiu as propostas e ideias deste Plano.
Algumas das propostas temáticas, setoriais e regionais aqui citadas e consubstanciadas
nas demandas incluem, e necessitam, de um pacto com toda a sociedade para serem
encaminhadas e efetivadas ao longo de uma única gestão. Outras, porém, devido à
premência das reivindicações percebidas junto aos munícipes, deverão ser semeadas
com alguma urgência, mas estarão no espectro de colheitas futuras para a cidade.
As Secretarias da Prefeitura devem estabelecer parceria entre si com o exclusivo
objetivo do benefício público.
Equipe do Plano de Governo
Santo André, Setembro de 2020.
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2.

Os eixos do Plano de Governo

Projetos para a população e para a cidade
A análise dos indicadores de Santo André mostram que a cidade precisa
de renovação. Não é fácil mudar algo que há muito tempo se mostra
ineficiente.
Sendo assim, aqui, apresentamos:
•

•
•

Projetos para todos: cidadãos, bairros, entidades e setores desenvolvidos
e implantados com a participação de todos no início, meio e durante a
realização dos projetos;
Projetos socialmente e economicamente viáveis, responsáveis e
sustentáveis;
Projetos de curto, médio e longo prazo.

Santo André do Futuro

Gestão e valorização dos servidores públicos municipais
•

•

•

Servidor
público
com
comprometimento e
competência.
Ser eficaz e ser
reconhecido
positivamente pela
população;
Ter como foco as
necessidades
e
expectativas
de
todos:
cidadãos,
bairros, entidades e
setores.
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3.Plano de Governo
3.1 Administração Pública
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, através da
modernização da administração pública. Hoje, o atendimento não alcança todas
as demandas vindas dos munícipes. Muitos ainda recorrem ao atendimento
presencial, consequência da burocracia. Nossas propostas compreendem os
seguintes tópicos:
1. Desburocratização
Modernizar os canais de atendimento para atender as demandas dos munícipes,
com tecnologia de ponta, permitindo agilidade no atendimento das solicitações,
com integralidade das áreas de atendimento direto e indireto.
2. Descentralização
Dividir a cidade em quatro sub prefeituras, sendo duas no segundo sub distrito,
que compreende a vila de Paranapiacaba e o parque Andreense, além da Vila
Luzita. Vamos levar para as sub prefeituras, secretarias, com o objetivo de
desenvolver essas regiões.
3. Reforma Administrativa
Implantar uma ampla reforma administrativa com mudanças nos cargos,
atribuições e faixas salariais, adequando os cargos à nova realidade. Essa
reforma contribuirá para um melhor serviço à população.
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3.2 Geração de Riqueza
CENÁRIO
a) População e domicílios. Fonte: IBGE 2019
Santo André está inserida na Região Metropolitana. É a sexta cidade do estado
de São Paulo em número de habitantes (718.773), distribuídos em 229.122
domicílios.
b) Ranking das cidades. Fonte: RANKING CONNECTED SMART CITIES | 2018 | 4a EDIÇÃO
O Conceito de Cidades Inteligentes, da Urban Siystems, considera que o
desenvolvimento somente é atingido quando há a conectividade entre todos os
elementos que compõem uma cidade, são eles:

A expectativa de vida dos moradores de Santo André é de 74 anos. A cidade
possui três universidades e 8 faculdades. Tem também dois hospitais municipais
e outro estadual de referência. O nosso IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) é de 0,815 - ocupando a 14ª posição do Brasil.
Ainda conta com acessos às principais rodovias do Estado, incluindo uma linha
férrea e localiza-se próxima do Porto de Santos. A cidade oferece mão de obra
qualificada e disponível para empresas em todos os segmentos.
c) Evasão industrial
A partir dos anos 80, o
município
sofreu
uma
mudança gradativa do setor
da indústria metalúrgica
para o setor de serviços.
Ocorreu um êxodo de
grandes empresas, tais
como: Otis, Fichet, GE
,Black and Decker, IAP,
Pierre Saby, Nordon, KS
Pistões etc. Cenário que se
mantém até hoje, com a
população sentindo seus
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reflexos de empregos de baixo valor agregado, consequentemente oferecendo
baixos salários.
Evasão das empresas - Indústrias, Serviços e Comércio
Entre 2000 e 2008, a
saída de indústrias
representou perda de
47% de arrecadação
de ICMS no setor
industrial.
No mesmo período,
entre 2000 e 2009, a
cidade perdeu 56% na
arrecadação de ICMS
total, incluindo setor
de
comércio
e
serviços. Fonte: SEFAZ2009; SEADE 2015

d) A experiência de outras cidades para incentivar a geração de riquezas e
empregos
As cidades que mais cresceram em termos de geração de riqueza implantaram
uma lei de incentivo fiscal e incentivaram a vinda de novas empresas. Santo
André, apesar de ter uma Lei de Incentivos Fiscais, não conseguiu trazer
nenhuma grande indústria, ou seja, o cenário permanece o mesmo de há 10
anos
Santo André, em 1987, era o 2° maior / mais rico município do Estado de São
Paulo, e em 2009, caiu para 24° colocado – o pior desempenho da região. Fonte:
SEADE 2015.

Na 24ª colocação Santo André perde posições em arrecadação de ICMS para
cidades muito menores, entre elas, Louveira (13°) – 43.862 habitantes,
Hortolândia (19°) – 209.139 habitantes, Barueri (17°) – 240.656 habitantes,
Cajamar (14°) – 150.114 habitantes. Fonte: Wikipédia.
Os números mostram que perdemos posições de arrecadação de ICMS para
cidades com infraestrutura inferior, em termos quantitativos e qualitativos, e que
ostentamos o pior desempenho econômico e em empregabilidade da região.
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e) Santo André ainda está perdendo empresas e empregos.

Santo André apresenta uma estimativa de mais de 61 mil desempregados.
Somente a indústria perdeu 6.552 vagas de empregos no período de 2009 até
2019.
f) Impostos municipais e os seus crescimentos.

Fonte: PSA Portal da Transparência.

Com a evasão industrial, Santo André perdeu arrecadação de IPTU com Galpões
vazios na ordem de R$138.100.000,00. Mesmo assim os tributos continuaram a
aumentar para o cidadão.
Fonte: PSA – SEFAZ SP 2015.

g)

As finanças da Prefeitura de Santo André.

Fonte: PSA Portal da Transparência.

Santo André possui hoje uma capacidade de pagamento limitada, sem margens
para investimentos. Em 2017, o município escapou do colapso financeiro,
quando a despesa superou a receita, fruto do adiamento de pagamentos e
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acordos com fornecedores. Mas, a conta terá que ser paga e o adiamento dos
pagamentos pode comprometer as finanças futuras. Cerca de 95% da despesa
orçada foi efetivamente empenhada, demonstrando uma capacidade de
pagamento em torno de R$ 150 mil, o que dá sinais evidentes de que o
esgotamento financeiro ainda pode ocorrer no futuro.

Resumo Capacidade e Pagamento PMSA - Base 2019
Análise do Orçamento = Orçado - Executado e Média mês
Despesas
Empenhadas

Despesa - Orçada
2.283.721.000,00

2.159.443.102,83
95%

Executado até o
Momento(Liquidado)
1.811.792.539,30
79%

Média de
Pagamento ao
Mês
150.982.711,61

Fonte: Portal da Transparência - PMSA

O endividamento do município é outro aspecto preocupante. A Prefeitura
acumula dívida um pouco superior a R$ 1,1 bilhão em precatórios, sendo que
aproximadamente R$ 600 milhões referem-se a débitos alimentares que tem
prioridade no pagamento.
Contratou com BID US$ 25 milhões para obras de mobilidade a serem pagos em
20 anos. Outros R$ 27 milhões foram contratados com a CAIXA para obras de
estrutura e saneamento e, ainda, US$ 50 milhões com a CAF (Corporação
Andina de Fomento), para o Programa Sanear.
Com esses empréstimos, que somam mais de R$ 390 milhões, cujos
pagamentos iniciam em média em cinco anos, o município necessita
urgentemente de uma política de desenvolvimento e geração de renda.
O remédio para o equilíbrio das contas passa pelo saneamento das despesas
junto aos fornecedores. Mas a principal medida é promover o aumento das
receitas, através do incentivo à produção, com a vinda de novas empresas e
incentivando as já existentes.
h) Exportações.
Participação
decrescente nas
exportações no Estado
vem ocorrendo nos
últimos anos,
agravando-se no
período de 2016 a
2019.
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i) PIB (Produto Interno Bruto) – RANKING DAS CIDADES DA REGIÃO NO
ESTADO DE SÃO PAULO.
O Produto Interno Bruto representa a soma, em valores monetários, de todos os
bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um
determinado período. A visualização dos números de Santo André indica que a
cidade precisa de renovação.
Participação no PIB do Estado (Em % )
2002

2013

2017

2º

4º

6º

Santo André

8º

10º

São Caetano do Sul
Diadema
Mauá

13º
17º
19º

14º
17º
24º

São Bernardo do Campo

VAR%
VAR%
VAR%
2002 x 2013 2013 x 2017 2002 x 2017

-0,036

-0,259

-0,286

12º

-0,051

-0,168

-0,210

17º
24º
25º

-0,238
-0,078
-0,183

-0,174
-0,180
0,010

-0,370
-0,244
-0,175

Fonte: SEADE

No período de 2002 a 2017, Santo André não conseguiu melhorar o
posicionamento no PIB no Estado de São Paulo.
Em 2017, o nosso PIB per capita era de R$39.876,00 e, da região metropolitana,
chegava a R$55.053,00.
A nossa participação no PIB do estado é de 1,29% e ocupamos a 12º posição
no estado. Em 2002 Santo André era o 8º município no ranking.
j) Rendimento médio dos empregos formais
O rendimento médio dos empregos formais é de R$2.169,57 (estimativa 2019)
e da região metropolitana de São Paulo de R$2.187,33. Fonte: SEADE
k) VAB (Valor Adicionado Bruto pela Indústria).

O Valor Adicionado
constitui-se da receita
de venda deduzida dos
custos dos recursos
adquiridos de terceiros.
É o quanto a empresa
contribuiu
para
a
formação do Produto
Interno Bruto (PIB).

Valor Adicionado - Santo André
Setor

2013

2017

VAR
%

EM R$ MIL de Fev/2020

Indústria
Comércio e
Serviços
VA Total

7.863,53

5.728,49 - 0,27

24.177,93

20.636,37 -0,15

32.042,47

26.365,79 -0,18

Fonte: SEADE

Santo André teve queda do valor adicionado gerado entre 2013 e 2017. Mesmo
o comércio e serviços que outrora mostraram-se em crescimento perderam 15%.
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Desenvolvimento sustentável e emprego
Garantir o reposicionamento de Santo André no patamar das principais cidades
do Estado, através de incentivos e ferramentas de fomento adequadas.

Propostas
1. Emprega Mais/Paga Menos
Adotar um plano que garanta desconto nos tributos municipais: IPTU, ISS, ITBI
entre outros, a fim de incentivar a economia do Município aplicando a regra
“quanto mais empregos, maior o desconto”. O impacto da pandemia em nosso
município pode gerar uma queda de até 30% nas receitas em 2020. Essa queda
na receita pode ser ainda maior em 2021. Neste cenário a população perde
empregos e as empresas faturamento. O objetivo é amenizar o impacto
econômico, restabelecendo os empregos e possibilitando o benefício reverso, ou
seja, concede-se o desconto para facilitar o pagamento, ao mesmo tempo
mantem as empresas funcionando. A ideia é vincular o benefício à geração ou
manutenção dos empregos.
2. “Compra Aqui”
Implantar ações para valorizar e promover o comércio local, que será reunido
num portal on-line, separado por bairros, para facilitar a identificação. Vamos
desenvolver mobiliários urbanos exclusivos para cada bairro, com cores padrão
em guias e postes, assim como o METRO de São Pauo que identifica suas
estações por nome, cor e número.
3. Mercado Livre Santo André
Criar uma plataforma digital, o Mercado Livre de Santo André, para valorizar
comércio local. Através dessa plataforma, onde os comerciantes farão
divulgação de seus produtos, os munícipes poderão comprar, incentivando
consumidor a comprar na sua cidade. Ainda será firmada uma parceria com
TV local para divulgação do site e dos comércios.

o
a
o
a

4. Aprimoramento da Lei de Incentivo Fiscal
Estabelecer novas relações entre o setor público e o privado, com o objetivo de
gerar riquezas para a cidade. Usar incentivos fiscais para motivar as empresas
já instaladas e atrair novos investimentos, sem tirar a competitividade daquelas
que estão no município. Melhorar o desempenho de vários segmentos
ampliando a arrecadação, principalmente no setor de tecnologia. Aumentar o
número de empresas e, consequentemente, a oferta de empregos, através do
complemento da cadeia produtiva nos setores de auto valor agregado, dando
mais qualidade de vida para os munícipes.
5. Implementar a Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável
Aprimorar os mecanismos de incentivo para empresas estabelecidas no
município de Santo André, que promovam investimentos em desenvolvimento
sustentável. Os incentivos de que tratam a lei tem como objetivo a promoção de
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práticas que estejam alinhadas com a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável” da Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de
fomentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Tais objetivos
devem ser implementados por todos os países e, por consequência, todos os
municípios, até o ano de 2030. Os municípios deverão ter políticas públicas
orientadas para segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, redução
das desigualdades e erradicação da pobreza, energia, água e saneamento,
padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades
sustentáveis, proteção e uso sustentável dos ecossistemas, crescimento
econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança e meios de
implementação.
6. Parque Tecnológico
Investir na implantação de um Parque Tecnológico, como estratégia de retorno
ao nosso crescimento sustentável. A criação de um polo de desenvolvimento
tecnológico abrange as seguintes ações:
•

Implementar o Centro de Inovação Tecnológica.

•
Implementar incubadora exclusivamente de empresas de tecnologia para
atender e completar a cadeia produtiva do município.
7. Santo André – Capital da Inovação
Incentivar o plano “Santo André Inovação”, que reunirá empresas de tecnologia
de ponta e terá estreita ligação com os centros de excelência do mundo,
incentivando assim não só a geração de emprego, mas também a preparação
de mão de obra para as profissões do futuro! Um tripé entre
governo/educação/empresas. Nossa meta será buscar parcerias no exterior com
empresas inovadoras interessadas em ingressar no Brasil e oferecer facilidades
para a operação.
Além do parque tecnológico, Santo André ainda contará com:
•
•
•

Centro de Inovação
Startups
Incubadoras
8. PREFEITURA START-UP!

Sistema de trabalho a ser implementado em todos os setores de serviços da
Prefeitura, visando um pronto atendimento às solicitações feitas pelos
munícipes, buscando sempre a melhor qualidade, somada à rapidez para a
execução das solicitações.
9. Incubadora de Empresas de Tecnologia
Implementar no Centro de Inovação uma incubadora exclusivamente de
empresas de tecnologia para atender e completar a cadeia produtiva do
município, gerando desenvolvimento, através de startups que desenvolvam
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novas tecnologias de produtos e processos, para apoiar a retomada pós
pandemia.
10. Capital de Feiras e Negócios
Fazer Estudo de Viabilidade para construir, no terreno que hoje abriga o Craisa,
um pavilhão de convenções, feiras e eventos, junto com hotéis. Trata-se de um
dos melhores pontos da cidade.
11. Santo André – Capital da Gastronomia
Integrar, através de intervenções paisagísticas, as principais ruas do bairro
Jardim. Esse movimento já ocorre de forma espontânea, porém contará com o
apoio da administração municipal para transformar o espaço, que hoje abriga um
grande número de bares e restaurantes, em referência na área de gastronomia.
Realizar consulta, através de concurso ou outro meio, direcionado a profissionais
das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, para apresentarem propostas
de intervenção, decoração e embelezamento da cidade.
12. Incentivo à Exportação
Incentivar parcerias com os órgãos de formação profissional aos micros e médio
empresários. A dinâmica do incentivo à exportação deve estar ligada à formação
dos empresários para incentivar a busca por novas oportunidades de mercado.
O foco estará na exportação de produtos manufaturados, com significativo valor
agregado, para trazer benefícios ao empreendedor e ao município.
13. Sala do Empreendedor
Fortalecer o empreendedorismo através da modernização dos meios pelos quais
os interessados queiram obter informações. Pretendemos ir além do
atendimento relacionado a abertura, alteração e encerramento de empresas.
Queremos proporcionar um ambiente de interação entre governo, empresário e
entidades de classe.
14. Relações Internacionais - Conselhos e Câmaras de Comércio
Participação do poder público e de empresários em conselhos latino-americanos
e missões internacionais, em parceria com países que ofereçam propostas de
investimentos no Brasil, tais como China, Coréia e Estados Unidos.
15. Parcerias com cidades irmãs
Identificar oportunidades com as cidades irmãs para troca de experiências
industriais, comerciais, culturais e outros assuntos que impactam no dia a dia do
cidadão e das empresas, promovendo encontros, seminários e, por fim, rodas
de discussão para encaminhamento de projetos e ações, que atendam às
demandas do município.
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16. Eventos de apoio ao comércio local
Desenvolvimento de projetos em parceria com entidades comerciais e
associações de empresários para apoio e promoção do comércio da cidade,
fortalecendo a ideia de compra de produtos e serviços locais.
17. Apoio ao comercio impactado pela Pandemia do Covid-19.
Estudo de viabilidade para prestar ajuda financeira ao comerciante impactado no
período de Pandemia.
18. Centro de Apoio ao Trabalhador
• Estabelecer nova relação entre o setor público e o privado, com o objetivo
de gerar riquezas para a cidade. Usar incentivos fiscais para motivar as
empresas já instaladas e atrair novos investimentos, visando melhorar o
desempenho de vários segmentos, ampliar a arrecadação, proporcionar
mais empregos, melhores salários e mais qualidade de vida para os
munícipes;
• Efetivar parcerias com as entidades formadoras no município (sistema S)
focadas nas atividades para preparação específica do trabalhador no seu
segmento;
• Criar ações nos bairros, junto às associações e organismos locais, com
atividades de informação e divulgação de empregos no município. Ex:
emprego no bairro;
• Buscar as empresas da cidade para divulgação e recolocação de
empregados;
• Fortalecer e participar da capacidade empreendedora dos munícipes, em
parceria com entidades locais. Ex: Sebrae;
• Participação na recolocação do trabalhador no mercado, em parceria com
programas do governo federal e com programas da prefeitura;
• Investir na capacitação de trabalhadores nas unidades específicas de
treinamento da prefeitura.
19. “Programa Santo André Sem Fronteiras”
Trata-se de um programa de apoio à exportação do pequeno
empreendedor/empresário, além do incentivo ao micro empresário. Com as
recentes crises enfrentadas pelo Brasil, temos que priorizar o setor de geração
de empregos. Isso se deve ao fato de que o emprego atua diretamente na
segurança, na saúde, na educação, na moradia e no saneamento.
E, para não ficarmos dependentes de políticas públicas dos governos do estado
e federal, que pouco conseguem impactar a qualidade de vida da nossa cidade,
nós criamos o “Santo André sem Fronteiras”.
Este programa visa levar os profissionais, produtos e serviços executados por
empresas andreenses para outras cidades, estados e países.
Iniciaremos atacando os maiores mercados consumidores próximos da nossa
cidade. E, como não poderia ser diferente, iniciaremos com São Paulo. Para ter
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uma ideia, uma boa quantidade dos produtos e serviços produzidos em São
Paulo são mais caros que os de Santo André. Ofereceremos os mesmos
produtos via redes de informação, quer sejam sociais ou não. E, assim,
conseguiremos levar a nossa produção ao exterior via projeto de distribuição,
que aproveita o fluxo turístico do exterior para a demonstração, divulgação de
nossa produção e geração de negócios. Para realizar isso, utilizaremos recursos
de patrocínio e serviços internos da Prefeitura, sem onerar ainda mais o já
abarrotado passivo do município.
20. Plantação de Hortas
Aproveitar os inúmeros terrenos públicos no município e estruturar os locais para
aproveitamento no plantio de hortaliças, legumes e frutas. Esses produtos
podem ser utilizados nos diversos equipamentos públicos e ainda pelo Fundo
Social.
As Hortas farão parte do programa de formação do ensino fundamental,
adotando-se as aulas práticas.
(Colaborou Alicinio Ferreira)
21. Praça das Famílias
Estudar a viabilidade de ocupar as praças da cidade prestando apoio as
famílias que frequentarem, tais como: banheiros, produtos de higiene,
segurança, controle de tráfego, entre outros.
Juntamente com o Projeto Cultura & Arte na Praça, promover a ocupação das
praças com atividades esportivas e culturais e alimentação.
Estudar a aprovação de lei para facilitar o estacionamento de comércio de
alimentos em vias e áreas públicas que deverá ser exercido mediante permissão
de uso, a título precário, oneroso, pessoal e intransferível, podendo ser revogada
a qualquer tempo, sem que assista ao permissionário qualquer direito à
indenização.
Colaboraram: Rose Bueno e Anderson Cleiton de Araujo
22. Programas de Desenvolvimento da Cidade
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo o desenvolvimento da cidade.
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3.3 Saúde
CENÁRIO
A Urban System, conceituada consultoria de gerenciamentos e análise de dados,
publicou em 2018 o ranking das cidades inteligentes com base nas informações
dos municípios, nas áreas da saúde, educação, empreendedorismo, segurança,
entre outros.
No ranking das melhores cidades na área de saúde, São Bernardo aparece em
89º, já Santo André não está classificada entre as 100 melhores cidades na
saúde. De fato, a cidade precisa urgentemente melhorar a utilização dos
recursos da saúde, devendo aumentar os gastos com a saúde preventiva a fim
de reduzir as despesas com a saúde corretiva.
Uma pessoa diagnosticada com uma doença no início tem melhores chances de
que o quadro não
evolua e, assim, seu
tratamento não utilizará
os recursos hospitalares
como
vagas
de
internação e UTIs, que
são mais caros para o
município.
Os dados mostram que
40% das consultas
deixaram
de
ser
realizadas no nível da
Atenção Básica devido a demora na efetivação das consultas. Fica a dúvida: se
os pacientes, principalmente os idosos tivessem um acompanhamento mais
efetivo de cuidado e atenção à saúde de maneira contínua, não haveria uma
redução no número de internações, trazendo uma melhor qualidade de vida a
nossa população?
Fonte: DATASUS, 2016 / METRO 2018.

a) Óbitos
Em 2018 foram registrados em Santo André 4.167 óbitos em pessoas com mais
de 60 anos ou mais. Foi a cidade com maior número de óbitos. Já em São
Bernardo ocorreram 3392, sendo a cidade com o segundo maior número de
casos. Fonte: SEADE
b) Índices de Qualidade de Vida
Baseando-se nos dados apresentados é possível concluir que Santo André
necessita de uma atenção especial à saúde de sua população e ao cuidado da
prevenção de doenças.
Embora o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de Santo André seja
considerado alto, (IDH-M: 1990 = 0,630; 2000 = 0,738; 2010 = 0,815), ocupando
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a 14ª posição no ranking nacional, a iniquidade persiste na cidade de modo
acentuado, mantendo minorias desvalorizadas e com precária assistência à
saúde. A abordagem está caracterizada pelo foco na doença e não na prevenção
dela, concentrando-se na figura do médico, no remédio e com pouco custoefetivo, retratada pela baixa cobertura populacional de Saúde da Família (25%),
ou seja, prevenção.

Cobertura Estratégica da Saúde da
Família (Saúde Preventiva)

Municípios da
Região
Santo André
São Bernardo
São Caetano
Diadema
Mauá

Cobertura da
População
25%
60%
55%
63%
67%

Fonte: Ministério da Saúde / Departamento da Atenção Básica, 2016.

Santo André tem cobertura de saúde da família de 25%. A menor entre os
municípios do Grande ABC.
Segundo o Portal da Transparência de Santo André, em 2019 foram gastos 17%
de suas despesas em atenção básica. Enquanto na assistência hospitalar e
ambulatorial foram gastos 73% do orçamento da saúde.
De uma arrecadação de mais de dois bilhões de reais, Santo André apresentou
uma despesa total em saúde de R$549 milhões, com uma despesa total por
habitante de R$ 764,62.

É possível concluir que Santo André gasta muito dinheiro com as complicações
das doenças. Espera a população ficar doente para depois tratá-la. É necessário
fazer o movimento contrário,investir, orientar e educar a população assim como
os trabalhadores da saúde sobre a importância da prevenção. Assim, os custos
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da saúde tornam-se menores ao munícipio e, principalmente, possibilita à
população alcançar a tão almejada qualidade de vida.

Propostas
Santo André “Cidade Saudável’’
1. Saúde em Casa
A população merece ser melhor atenção e na hora da doença ser tratada
com dignidade.
Estruturar equipe médica e multidisciplinar psicossocial, fisioterápica, assistência
social, entre outros, para o atendimento domiciliar das pessoas no município. As
pessoas passariam a receber em seus domicílios as equipes que farão ou
indicarão o tratamento para aquele paciente. Dessa forma, além de economizar
no tratamento hospitalar de alto custo, pois estaremos prestando a atenção
básica inicial, ainda prestaremos atendimento a todas as pessoas com limitação
de locomoção e que normalmente tem o quadro de saúde agravada pela
dificuldade de locomoção até as UBS ou UPAs.
2. Hospital de Cirurgias
Estudar a viabilidade de construir através de PPP, ao lado do CHM, um hospital
de dez andares exclusivo para realização de cirurgias e, dessa forma, atender a
demanda de cirurgias eletivas e de urgência com mais rapidez.
3. Santo André – Saúde pra Dar e Vender
•
•

Saúde na Hora “H”, através do Centro de Diagnósticos Completo (Poupa
Tempo da Saúde).
Atendimento humanizado – velocidade no diagnóstico e tratamento.
4. Saúde no seu Bairro

Implantar sistema de ônibus para atender a todos os bairros do município. Os
veículos terão espaço para consulta e serão equipados com aparelhos de
ultrassom, raio X e oferecerão os materiais necessários para coleta de exames
laboratoriais e de imagem, principalmente para exames de mamografia e de
próstata. Além da consulta, se o paciente necessitar de um especialista ou até
mesmo de outros exames, ele já sairá do local com agendamento feito, com data,
hora e local onde deve retornar. Com isso evitará longas filas de espera pelas
consultas e exames e, ainda, obterá os primeiros diagnósticos de uma possível
doença. Também prevemos a utilização de vans equipadas com estrutura para
atendimento odontológico nos bairros, dando apoio às UBS. Os recursos podem
vir dos governos estadual e federal.
(Colaborou Marcelo Rolpa - Republicanos)
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5. Centro de Diagnóstico
Construção de quatro centros de diagnósticos através de PPP, com
disponibilidade para exames de imagem como: tomografia computadorizada,
ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia, radiografia convencional,
eletrocardiograma, exames ergométricos e exames laboratoriais.
6. Combate a proliferação das doenças causadas por mosquitos
Intensificar o combate à dengue e outras doenças causadas pelos mosquitos,
através da contratação de instituição modelo.
7. Compra certa, preço justo
Estabelecer compêndio de materiais técnicos de uso contínuo, classificados por
modalidade de compra, para aquisições programadas ao preço justo.
8. FAISA
Consolidar o projeto da UPA Central em FAISA de atendimento pediátrico de
nível III de complexidade.
9. Equipe de Triagem no Centro Médico Municipal - CMH.
Implantar equipe técnica para triagem e atendimento inicial no PS do CHM, com
supervisão 24h, classificando urgência e emergência.
10. SAMU
Adotar formas de melhorar a distribuição das unidades de SAMU, inclusive junto
às UPAs, agilizando a prontidão local, com ambulâncias de média complexidade
para transporte de pacientes sem meios de locomoção e que necessitam ser
levados a centros médicos.
11. Sistema de triagem de urgência/emergência
Estudar a viabilidade de modernizar o sistema integrado para triagem de
urgências e emergência, modernizando o sistema de telefonia e implantando
novas tecnologias por aplicativo e internet 24h, para agilizar o destino dos
atendimentos.
12. Melhorar a atenção ao atendimento nas UPAS
Estudar a viabilidade de aumentar o nível de complexidade para as UPAs,
ofertando mais qualidade para as urgências, eliminando a espera nos PS
hospitalares.
13. Programa Saúde da família
Reestruturar o Programa Saúde da Família, dimensionando o programa à
realidade das famílias no município, considerando a quantidade de famílias
conforme dados do IBGE e ampliando, se necessário, o número de agentes
comunitários, a fim de enquadrar o Programa ao Programa Saúde em Casa.
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14. Saúde Policlínica
Elaborar estudo das demandas de atendimento médico das UBS e converter em
Policlínica aquelas que apresentarem demandas por atendimentos de outras
especialidades, tais como: cardiopatias, neuropatias e outras.
15. Coleta de Exames Domiciliar
Implantar a coleta de exames laboratoriais nos domicílios, com profissionais e
equipamentos especialmente, preparados para atender às pessoas com
mobilidade reduzida, idosos, deficientes físicos e/ou aquelas que dependem da
ajuda do poder público para realização dos exames, por não possuir condições
de locomoção aos postos de coleta, este programa estará agregado ao programa
Saúde em Casa.
16. Escola da Saúde
Estruturar uma rede de educação (Escola da Saúde) permanente e continuada
para o aperfeiçoamento em serviço dos profissionais de saúde nos
equipamentos da cidade.
17. Saúde na Escola
Muitos pais não possuem condições de levar seus filhos para atendimento
médico. Dessa forma, devemos estudar a viabilidade de nas escolas terem um
espaço próprio para atendimento da saúde básica, dentista, pediatra,
oftalmologista e psicólogos realizando consultas periódicas às crianças.
(Colaborou: Sergio Alves dos Santos)
18. Observatório da Saúde
Articular o Observatório de Saúde como uma ferramenta de apoio à gestão
baseada em evidências, através da elaboração de uma nova estrutura focada na
gestão da informação na área da saúde.
19. Santo André “Cidade Saudável”
Trata-se de política pública com produção de programas, ações e material
de orientação sobre a saúde e suas variáveis intervenientes, apropriandose do conhecimento interno e externo para melhorar o atendimento ao
cidadão de Santo André.
•

Implantar a política Santo André “Cidade Saudável”, baseando as ações
de governo na intersetorialidade e interdisciplinaridade. Trata-se da
realização de práticas de saúde, entre as várias secretarias, em prol do
cidadão, com a participação dos mesmos, para criar meios e formas de
desenvolver a saúde e a melhora da qualidade de vida dos munícipes de
Santo André.
o Os projetos de cidades saudáveis disseminam-se por vários países
tentando responder às mudanças decorrentes da globalização, da
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•

urbanização acelerada e dos arranjos políticos e institucionais.
Com base no pressuposto de que a saúde é produzida
socialmente, o ideário de cidades saudáveis advoga a superação
das práticas de saúde centradas na atenção médica curativa e
resolvedora de problemas tão somente para trabalhar a
globalidade de fatores que determinam a saúde.
o
A complexidade dos problemas colocados nessa perspectiva exige
o tratamento integrado e sistêmico das questões. Nesse sentido,
ganham destaque dois componentes: a intersetorialidade e a
integração das esferas públicas com as organizações
representativas da sociedade civil. Fonte: Westphal e Mendes, 2000.
Fortalecer a estruturação da rede de atenção básica, ampliando a
cobertura populacional e preparando o sistema para atender até 100% da
demanda, inclusive ampliando o PSF, com atenção especial para a
população idosa proporcionando maior acesso aos serviços, melhor
produção do cuidado e maior resolutividade à população.
20. Implementar o SPA do IDOSO

Estudar a viabilidade de criar um centro de convivência e de acolhimento do
idoso, ou seja, locais planejados com várias atividades, entre elas: oficinas
culturais, dança, jogos, exercícios físicos e muitas outras atividades recreativas.
Cuidados com a saúde envolvendo profissionais, tais como fisioterapeutas,
psicólogos, geriatras, professores de natação e ainda proporcionando transporte
de ida e volta. Tudo para possibilitar uma vida saudável ao idoso.
21. Equipamentos Públicos Acessíveis ao Idoso
Ser uma cidade amiga das pessoas idosas criando condições de saúde e de
participação ativa dessa população em atividades específicas, que promovam o
bem estar de modo a reforçar a qualidade de vida a medida que as pessoas
envelhecem. Em termos práticos, adaptar os equipamentos públicos e as suas
estruturas e serviços para que os idosos sejam incluídos e tenham
acessibilidade, com um olhar para as diferentes necessidades e capacidades
(Organização Mundial de Saúde, 2008).
22. Atenção aos adolescentes
Promover ações educativas intersetorial:
•
•
•
•

Emprego, lazer, cultura e social.
Educação no trânsito.
Educação contra o acesso às drogas.
Estímulo à prática de atividade física.
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23. Cuidado com a população infantil
Ação para prevenção de doenças respiratórias e cuidado intensivo com
gestantes, procurando diminuir as afecções perinatais.
Diante de uma população cujas crianças nascem cada vez menos e em menor
quantidade é imperativo ampliar o acesso às famílias para um cuidado
diferenciado com as suas crianças e futuras mamães.
Uma cidade que cuida das crianças promove acesso a serviços de saúde em
locais mais próximos de suas casas e qualifica a assistência desde a gestação
aos nove anos de vida, por meio de ações acolhedoras e correspondentes as
suas necessidades, com especial atenção ao estímulo do pré-natal e do
aleitamento materno (Política Nacional de Saúde da Criança, 2015).
24. Novo Modelo de Gestão da Saúde
Implantar um novo modelo de gestão para a Secretaria de Saúde com choque
de gestão para alcançar a efetividade, com práticas baseadas no conceito de
excelência em gestão “Lean Management”
•
•
•
•
•

•

Gestão por competências e por desempenho.
Sistema de Informação em Saúde.
Informatização da saúde.
Implantar política do "fazer mais com menos e do melhor modo possível”:
Implantar metodologia de “centros de custo” em cada um dos
equipamentos integrantes do SUS local (custeio X gastos X população
atendida).
Controle e avaliação permanente dos serviços realizados pelos
prestadores de serviços (ação em conjunto com Complexo Regulador).
25. Programas de melhoria na Saúde

Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar o atendimento na saúde.
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3.4 Educação
CENÁRIO
O número de alunos matriculados em todas as etapas do ensino básico e médio
em Santo André cresceu apenas 1%, entre 2016 e 2019. O número de alunos
em creche aumentou 6%, passando de 14.493 para 15.331 alunos. O ensino
fundamental cresceu 3%, enquanto no ensino médio o número de alunos caiu
19%, passando de 30.811 alunos, em 2016, para 25.086, em 2019.
Fonte INEP-MEC

Os gastos com educação em Santo André tiveram um crescimento de apenas
9% no período de 2016 até 2019.

Fonte: Portal da Transparência de Santo André – Valores de Março de 2020
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Santo André apresenta o pior desempenho em comparação com São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul nos resultados do IDEB- Índice de

IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Santo André
Ano

São Bernardo

Nota

Meta

2011

5,6

5,7

2013

5,7

2015
2017

Ano

São Caetano

Nota

Meta

2011

5,8

5,6

5,9

2013

6

6,4

6,4

2015

6,5

6,4

2017

Ano

Nota

Meta

2011

6,4

6,1

5,9

2013

6,6

6,3

6,8

6,1

2015

7,2

6,6

7,2

6,4

2017

7,5

6,8

F o nt e : IN E P

Santo André somente em 2015 e 2017 atingiu a meta do IDEB, nos demais anos
de 2011 e 2013 ficou abaixo da meta.

Fonte: INEP

A falta de continuidade da política educacional, alterando as regras de trabalho
de forma intempestiva, geram a intranquilidade em todos os professores,
refletindo diretamente no desempenho escolar dos alunos atendidos pela rede
pública de Santo André.
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O Atendimento de Educação Infantil ainda é o maior problema em Santo André.
Segundo estimativa do IBGE, a população de Santo André para essa faixa está
assim representada:

Atendimento 0 a 3
anos
Segundo o Censo escolar de 2019, 15.331 crianças estão matriculadas em
creches. Porém, o crescimento populacional em Santo André tem uma demanda
em potencial de 17.833 crianças (crianças que podem solicitar vaga a qualquer
momento).

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo 4º, garante educação básica
obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Contudo em Santo André o setor é
responsável por 58% do atendimento das crianças de 4 e 5 anos, tendo uma
demanda possível de mais de 6 mil alunos, que hoje ocupam a cadeira em
escolas privadas. Mas é importante observar que uma crise econômica causada
pelo COVID 19, pode levar esses alunos a migrarem para as escolas públicas,
causando uma sobrecarga nas vagas disponíveis.
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Fonte: Estimativa IBGE 1/7/2015 e Sec. Educ. Março/2016

A política educacional para a Educação Infantil adotada pela atual gestão, não
está preparada para atender a obrigação legal de universalizar o atendimento às
crianças de 4 e 5 anos, principalmente se ocorrer a migração de alunos do ensino
privado para o público.
É fato que Santo André tem aproximadamente 19.000 cidadãos analfabetos e,
ainda, 144.000 pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o ensino
fundamental. Fonte: IBGE 2010.
Para atender essa população, Santo André conta com os cursos da Educação
de Jovens e Adultos – EJA. Possui apenas 124 turmas com 2.295 vagas nessa
modalidade de ensino para o fundamental, no Estado são 4.786 turmas com
177.060 alunos matriculados. Fonte IBGE e Censo Escolar/2019
Para o restante da população, a Secretaria da Educação oferece também o FIC
- Formação Inicial Continuada- através de cursos de alimentação, imagem
pessoal (cabeleireiro, por exemplo), informática, construção civil, nos Centros
Públicos de Formação Profissional distribuídos pela cidade. (Fonte: SE – Portal da
transparência PMSA)

A Educação de Santo André precisa aproximar a formação escolar do aluno da
EJA, da sua opção profissional, desenvolvendo conteúdo significativo para este
aluno trabalhador.
A cidade de Santo André conta hoje com os CESAs – Centro Educacional de
Santo André – distribuídos de forma aleatória em seu território. São constituídos
por um conjunto de instalações integradas compreendendo a Escola Municipal
e Ensino Fundamental – EMEIF e Centro Comunitário. Fonte: Anuário de Santo André 2014
(atualizado para 2019).

A Secretaria de Educação deve utilizar os CESAs para oferecer atividades
complementares ao desenvolvimento de seus alunos regularmente
matriculados, e a realização de atividades em parcerias com as secretarias da
Cultura, Esporte e Prática Esportiva e Desenvolvimento Econômico, oferecendo
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cursos para a comunidade local como dança de salão, ginástica, teatro,
musicalização, circo, flauta, corpo e equilíbrio, aula de natação etc. Fonte: SEfolders distribuídos a população, Portal da transparência PMSA.
A redução da atividade econômica no município, causada pela pandemia do
COVID-19 em 2020, afeta diretamente a receita municipal, obrigando a redução
das atividades escolares e comprometendo a ampliação ou mesmo melhoria dos
equipamentos educacionais, culturais e de lazer. O resultado disso é a
necessidade urgente de melhor controle orçamentário, sem comprometer a
qualidade de ensino , o que pode deixar nosso município em uma situação de
inferioridade em relação às cidades da região.

Propostas
1. CEI SA - Centro Escola de Inovação de Santo André
A educação digital é a próxima revolução que veremos. Valorizando e
favorecendo os professores e agregando tecnologia de ponta à experiência e ao
conhecimento.
Esse sistema permite aos alunos seguir com suas atividades caso fiquem
doentes ou haja algum impedimento para abrir as escolas. Caso tenham
problemas de mobilidade, precisem de aulas de reforço escolar ou queiram ter
aulas extra curriculares como artes e especialidades.
Para que isso possa se efetivar, teremos as parcerias para instalação de wi-fi em
toda a cidade, com vários modelos desta aplicação já utilizados em outras
cidades no mundo.
E, para os equipamentos, a prefeitura firmará convênios com empresas para
subsidiar aparelhos e equipamentos aptos para o acesso a este tipo de aula.
Para obter recurso para os custos da produção das aulas virtuais e da plataforma
tecnológica, as parcerias serão realizadas com as empresas e com os
produtores, para que as aulas sejam realizadas praticamente sem custos para o
município, com a contrapartida da nossa cessão dos direitos autorais para os
professores que se interessarem por isso.
E, para os pequenos que estão iniciando sua vida estudantil, teremos, além dos
aspectos tecnológicos acima, o início do aprendizado com línguas e ênfase nas
matérias ligadas às artes, para um desenvolvimento sadio e completo.
2. Merenda em dobro
Será assegurado aos alunos do ensino municipal a merenda em dobro, além da
alimentação de qualidade que as crianças receberão durante a aula, ao todo
serão oferecidos 4 (quatro) refeições diárias, que as crianças ainda poderão
levar para casa completando a nutrição diária.
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3. Escola Inovadora
As crianças que não faltarem as aulas receberão um tablet para estudo e jogos
educativos, como incentivo ao estudo.
4. Centro de Idiomas e tecnologia
Estudar a viabilidade de construir um centro de idiomas e robótica, onde serão
aplicadas aulas de inglês, programação, desenvolvimento de aplicativos e
games, além do desenvolvimento de tecnologias para indústria 4.0.
A criança terá aula normal (manhã ou tarde), depois irá para a escola inovadora
para aprender sobre tecnologia e inovação, empreendedorismo e outros
conhecimentos que ajudarão na formação do cidadão.
5. Não saia da Moda – Seja um empreendedor
Em parceria com entidades privadas será oferecida às pessoas acima de 17
anos a opção de se formarem em profissões que não saem da moda (corte
costura, manicure, pintor, eletricista, confeiteiro, customização de roupas,
calçados e bolsas) e, através destes cursos, o incentivo para iniciar seu próprio
comércio e gerar empregos.
Alguns cursos podem ser realizados nas unidades dos CRAS/CREAS, que
possuem espaço ocioso e oferecem assistência às pessoas em situação de
vulnerabilidade
(Colaboraram: Almir dos Santos e Fabiana Arruda Dos Santos).
6. Maratona do ENEM
Preparar os jovens para as provas do ENEM, oferecendo material didático e
aulas presenciais e virtuais, com professores especialmente selecionados para
ministrar as disciplinas do ENEM.
O poder público disponibilizará o material didático e, através de parcerias com a
rede de ensino privado, poderão ser utilizadas as salas de aulas nos finais de
semana ou nos dias e horários disponibilizados pela instituição parceira.
Também em parceria contaremos com professores voluntários, que poderão
receber uma ajuda de custo da Prefeitura.
7. Escola da Inteligência
Estudar a viabilidade de implantar a Escola da Inteligência é um programa
educacional que desenvolve a educação socioemocional no ambiente escolar.
Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto
Cury, a metodologia promove, por meio da educação das emoções e da
inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina,
aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação da
família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos - professores,
alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de vida e bem-estar
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psíquico. Atualmente, o Programa atende diretamente mais de 200 mil alunos
em escolas de todo Brasil.
O Programa Escola da Inteligência é aplicado em 1 hora/aula por semana, dentro
da grade curricular, como uma nova disciplina ou dentro de uma disciplina já
existente. Fonte: https://escoladainteligencia.com.br/escola-da-inteligencia/ 1/5
Vantagens:
•
Gerenciamento das emoções e desenvolvimento da inteligência. Melhoria
do rendimento escolar e do aprendizado;
•

Habilidades para construir relações saudáveis e administrar conflitos;

•

Postura empreendedora e criativa;

•

Combate e prevenção ao bullying e ao uso de drogas;

•

Aumento da qualidade de vida de professores, pais e alunos;

FUNDAMENTAÇÃO
A metodologia da Escola da Inteligência é fundamentada na Teoria da
Inteligência Multifocal, que analisa o funcionamento da mente, os fenômenos
que constroem pensamentos e emoções e fornece técnicas para a formação de
pensadores e competências para o desenvolvimento pessoal, social e
profissional.
Utilizar de forma mais eficiente os recursos financeiros da educação priorizando
a ampliação do atendimento e qualidade do ensino.
Mantendo uma equipe eficiente, que estude e estabeleça as prioridades na
utilização da verba da educação junto a um mapeamento de índice de qualidade
de ensino e necessidade de vagas por região, a população de Santo André
voltará a ser reconhecida por seu sistema de ensino.
8. Fazer a gestão da educação de forma democrática, ouvindo todos os
envolvidos
Não se pode pensar em Educação sem ouvir e atender às necessidades de toda
a comunidade escolar: pais, alunos, funcionários, professores e gestores. Não
se faz democracia através de normativa. As ações da Secretaria de Educação
devem voltar a ser discutidas pela rede.
9. Alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental
Manter equipe de apoio ao professor alfabetizador para favorecer o
aproveitamento escolar dos alunos do 1º ciclo objetivando a alfabetização de
todos.
10. Valorizar os professores da rede pública de Santo André
Valorizar o professor municipal, respeitando sua experiência, oferecendo cursos
que completem seu conhecimento, respeitando sua jornada de trabalho e de
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hora de atividade determinada por lei, proporcionando condições adequadas de
trabalho.
11. Tornar os Professores especialistas no trato com alunos com
Deficiência
Todos os professores devem ter uma especialização para lidar com alunos com
deficiências, tais como: linguagem de sinais, leitura braile, déficit de atenção e
déficit intelectual. Em alguns casos o aluno deve ser acompanhado em todas as
etapas da aprendizagem infantil. Os professores devem ter reciclagem neste tipo
de aprendizagem.
(Colaborou: Sergio Alves dos Santos)
12. Escola do Futuro
Oferecer educação em tempo integral nas escolas públicas, de forma a
atender pelo menos os alunos da educação básica em:
•
•
•
•
•

Ensino Tempo Integral
Iniciação ao uso de Tecnologias
Compreensão Financeira
Incentivo ao Empreendedorismo
Ensino na prática, utilizar os meios naturais e locais para aulas práticas
de noção de proteção ao meio ambiente, noções de física e outros
elementos que permitam uma melhor formação dos alunos.

13. Parque Escolas da Sustentabilidade
Estudar a viabilidade de construção de três Parques Escolas em consonância
com a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos da Sustentabilidade. Construídos
na Vila de Paranapiacaba e no 1º e 2º Subdistritos, cada Parque Escola será
construído com material sustentável e equipados com estrutura para completar
a aprendizagem:
•
•
•
•
•
•

•

Professores e monitores especialmente preparados para atuação no
Parque Escola.
Construção ou acabamento com madeira de reflorestamento, bambu e
outros materiais recicláveis.
Placas de energia solar na cobertura com gramado, para suprir a
necessidade de energia elétrica.
Sistema de captação e utilização da água da chuva.
Implantar espaço para horta e criação de pequenos animais.
Centro de iniciação ao desenvolvimento de novas tecnologias, para
reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso.
Centro de iniciação ao desenvolvimento da eficiência dos recursos
globais no consumo e produção e ainda, do turismo sustentável, que
promove a cultura e os produtos locais, para dissociar o crescimento
econômico da degradação ambiental.
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•

Laboratório para iniciação de estudo de melhoria da qualidade da água e
dos ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas,
florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.

As escolas da rede municipal poderão utilizar os espaços para completar a
aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.
(Colaborou: Claudines Donizete Beltrami)
14. Criar plano de incentivo para professores assíduos.
• Discutir e estabelecer uma proposta aos professores da rede municipal
para destinar um incentivo aos profissionais assíduos;
• Manter cursos de formação continuada para todos os profissionais da
educação;
• Manter parcerias com universidades/faculdades visando ampliar a oferta
de formação aos profissionais da educação e a produção de material
didático.
15. Aumentar a oferta de vagas
Manter convênio com os governos Estadual e Federal para buscar recursos para
a construção de novos equipamentos de ensino e novos cursos de formação e
de qualificação. A equipe da Secretaria de Educação Municipal deve ter o
compromisso de buscar recursos junto aos demais governos para agilizar a
ampliação de oferta de vagas e da melhoria do ensino.
16. Ampliação de classes de EJA, EJA-FIC nas EMEIFs e FIC (cursos
livres) nos Centros Públicos.
• Assegurar local e demanda de vagas para a população analfabeta de
Santo André abrindo salas onde o cidadão está, diminuindo sua
dificuldade de acesso e permanência. A ação entra como parte do Ensino
de Jovens e Adultos de Santo André.
• Criar mecanismos eficientes de divulgação para matrícula nos cursos da
EJA. A falta de comunicação deixa muitos cidadãos andreenses sem
saber das possibilidades educacionais que o sistema oferece. A forma de
divulgação de matrículas deverá ser melhor planejada e implantada.
• Criar bolsa incentivo com o objetivo de reduzir a evasão escolar da EJA.
Muitos jovens deixam os estudos por problemas financeiros. A Secretaria
de Educação precisa estudar e implantar uma bolsa incentivo para manter
este aluno na escola.
• Ampliação de cursos e vagas da FIC - Formação Inicial Continuada para
os cursos livres profissionalizantes, com parceria com o SENAI, SESI,
SENAC, SENAT, Fundação Paula Souza e Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.
Existem várias parcerias que podem e devem ser estabelecidas visando a
ampliação de oferta de vagas e qualidade de ensino profissional aos alunos do
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EJA . A Secretaria de Educação de Santo André precisa buscar essas parcerias
para nosso município.
17. Programa Alunos conscientes

•
•
•
•
•

Conscientização dos alunos da importância da Educação Ambiental junto
a comunidade escolar inserida com ações como:
pomar público
horta comunitária
calçada ecológica
comedouro de pássaros nas árvores
plantio coletivo de arvores

(Colaborou: Prof. Eliana Aparecida Scorse)
18. Programas de melhoria na Educação
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar o atendimento na educação.
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3.5 Segurança
CENÁRIO
Santo André tem sido nos últimos anos, um dos piores municípios da região em
termos de segurança considerando as ocorrências de crimes como homicídio
doloso, latrocínio, estupro, furtos e furtos de veículos. Fonte: SSP – SP / RES SSP 1601/01
em Março de 2020.

O número de estupros em Santo André cresceu 102% em 9 anos. Somente em
2018 foram 123 casos registrados na Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo, o maior entre os municípios do Grande ABC.
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O crime atravessa as fronteiras do município, por isso a vigilância tem que ser
eficiente nas principais saídas e entradas de Santo André.

Propostas
1. Criar centro integrado de atendimento das ocorrências no município
•
•

Parceria entre Polícia Militar, GCM , Bombeiros, SAMU, SEMASA, Defesa
Civil, Departamento de Trânsito e Policia Civil.
Otimizar integrações entre GCM, Departamento de Trânsito e Defesa
Civil, como já é feito em São Caetano do Sul e Indaiatuba.

2. Criar estrutura de fronteiras seguras
•

Criar serviço de inteligência integrada com a gestão das fronteiras do
município;
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•

Ampliar e fazer funcionar as câmeras de monitoramento no município.
Instalar câmeras e sistema de identificação e comunicação (cidade 4.0)
nos limites da cidade;
• Instalar bases policiais ou da GCM em locais onde os índices de
segurança necessitam de atenção. Novas Bases Móveis da GCM com
apoio da ROMO (Ronda com Motos) e ROMU (Rondas Municipais com
viaturas de grande porte), com apoio da Policia Militar e Serviço de
Trânsito. (Colaborou Pre Sergio)
• Implementar Parcerias Público Privadas para implementação dos projetos
de segurança do município com apoio dos Governos Federal e Estadual.
3. Conscientização sobre os perigos do uso de álcool e drogas
Além do serviço ostensivo feito pelas policias Civil e militar no combate às
drogas, ampliação da atuação do serviço especializado da GCM (anjo da
guarda), em conjunto com Polícia Militar, para a educação, orientação e
prevenção ao uso da droga e outras substâncias que causam dependência das
crianças e adolescentes.
4. Segurança dos postos de saúde e escolas municipais
Programação de permanência de Guardas Civis Municipal e Segurança
Patrimonial nos equipamentos públicos da saúde e educação.
5. Anjos da Guarda (GCM)
Utilização de profissionais da GCM treinados em formar crianças e adolescentes
nas escolas municipais e particulares para desenvolver o programa de
prevenção às drogas e violência.
6. Criar a ronda comunitária da GCM
•
•

Retomar a ronda escolar.
Criar a ronda comunitária da GCM para atuar bairro a bairro identificando
as características da região, para o planejamento das ações em cada
bairro.
7. Valorização do profissional da segurança
• GCM e Segurança Patrimonial: fazer estudo do estatuto referente ao
plano de carreira dos profissionais da segurança, alinhado com o plano
de carreira da prefeitura.
• Aperfeiçoamento do profissional do efetivo da GCM, Segurança
Patrimonial e Agentes de Trânsito, otimizando as interações nas
autuações.
• Estruturação das Inspetorias – proporcionar equipamentos adequados
para a segurança, através de programas de prevenção às drogas do
Governo Federal, tais como viaturas, motos, sistemas de comunicação.
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8. Iluminação sol da noite
Elaborar estudo de viabilidade de Iluminar ou melhorar a iluminação em pontos
escuros e locais sujeitos a violência, deixando os locais mais seguros.
(Colaborou Almir dos Santos e Fabiana Arruda Dos Santos).
9. Programas de melhoria na Segurança
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar o atendimento na segurança.

3.6 Cultura, Esporte e Lazer
CENÁRIO
José Marcio da Silva Coqueiro
Artista e Educador
PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA E LAZER EM
NOSSA CIDADE
O Projeto Cultura e Lazer para Todos tem como base articular ações de
formação cultural e/ou artística sobre a ampla base territorial do município.
Entre seus objetivos estão: instaurar novas formas de pensar a cultura,
estimular o surgimento de novos agentes culturais individuais ou coletivos,
valorizar a memória cultural local, incentivar novas formas de olhar para a
cidade utilizando processos criativos e intercâmbio de saberes.
O Projeto Cultura e Lazer para todos tem também como objetivo absoluto
levar Arte e Cultura a todos os cidadãos andreenses, como também às
pessoas que moram nas circunvizinhanças das bordas da nossa cidade,
dando ênfase primordial às famílias carentes que de alguma forma não tem
acesso aos programas de cultura, eventos, apresentações e tudo o que
circunda no mundo da Cultura de nossa cidade.
O projeto Cultura e Lazer para Todos surge da necessidade imediata de
levar cultura a todos, visto que temos vivido e presenciado tempos
obscuros em que governantes (na maioria deles) insistem em deixar para
segundo plano tal carteira, apoiando-se na prerrogativa de que as demais
secretarias são muito mais importantes e, de certa forma, tentando inculcar
em nossas mentes que Cultura é algo supérfluo e não necessário a
formação do cidadão de bem.
Nosso objetivo, além de levar cultura, lazer e entretenimento às pessoas é
acima de tudo formar cidadãos de bem, tirando muito dos nossos jovens e
crianças do mundo do crime e das drogas e dos nossos idosos da
ociosidade, que muitas vezes os levam a tomadas de decisões
equivocadas e ao mesmo tempo perigosas.
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Sabemos por experiência na área cultural que a ausência do poder público
em ações de formação de caráter, ética, educacional e cultural, levam a
outros poderes obscuros, com fins nada saudáveis, levando nossos
cidadãos para outras formações fazendo com que sejam criados pessoas
aptas para o mundo do crime, a dessocialização!
Quando perdemos um cidadão para o mundo do crime por falta de
investimento de cultura e lazer temos que investir muito em saúde,
segurança, remédios, ressocialização, fazendo com que nossas perdas
financeiras e humanas sejam apocalípticas.
Fonte: Prefeitura de Santo André, Portal da Transparência.

Desmbolso
Esporte e Prática
Esportiva

Cultura

2016

2017

2018

2019

Média anual

R$
17.173.790,94

R$
14.613.413,89

R$

16.317.270,22

R$
16.718.034,86

16.205.627,48

R$

R$

R$

R$
17.170.977,39

15.888.737,64

R$
31.702,18

375.047,32

16.479.659,59 13.358.355,58 16.545.958,01
Turismo

R$
751.468,42

R$
544.862,92

R$
172.155,77

R$

R$

R$

Os gastos dos últimos anos nas áreas de esporte, lazer e cultura mostram
que muita coisa poderia ser feita, porém, a degradação de equipamentos
públicos, como a Piscina do Ginásio Pedro Dell Antônia, Estádio Bruno
Daniel e muitos parques, dentro e fora dos CESA´s, demonstra que os
recursos foram mal aplicados.

SANTO ANDRÉ
“O Esporte Se Encontra
Aqui”
1 - COMO ENTENDEMOS O ESPORTE
Esporte e lazer são direitos fundamentais para a garantia do desenvolvimento
social. É um direito social de todos os cidadãos brasileiros. Isso é assegurado
também, praticamente, em todas as constituições estaduais e leis orgânicas de
municípios de nosso país.
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O esporte é festa, entretenimento, congraçamento, superação de limites,
desenvolvimento, educação, aprimoramento, aprendizagem de regras e técnica.
Viabilizar a liberdade, a vitória, a beleza, a solidariedade, a inclusão e a
universalização. É um meio de transformação e de inclusão social, de
oportunidades múltiplas de aprendizagens e desenvolvimento humano.
Temos a convicção de que a vivência do esporte pode ser para qualquer idade
e para qualquer pessoa, independente de suas limitações físicas, emocionais,
mentais ou de faixa etária, basta o poder público criar a acessibilidade.
A importância da comunidade em interagir nos espaços públicos de lazer, com
utilização plena e democrática, é fundamental. Isso possibilita melhor qualidade
de vida, a busca do prazer, dos relacionamentos sociais, da saúde, do
desenvolvimento mental, da prática esportiva e da recreação.
O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento
educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias,
carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas
conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade
O esporte e o lazer devem estar à disposição da comunidade, com políticas
públicas para gerir, fomentar, manter, criar espaços e organizá-los, na dimensão
adequada, em toda a cidade.
2 - SANTO ANDRÉ SAÚDE E ESPORTES
A força dos esportes, como prevenção à saúde e seus benefícios. A prática de
esportes e
atividades físicas e de lazer, fazem bem para o corpo e para a
mente. Portanto, é ideal que aconteça desde cedo e com periodicidade, eles
contribuem para a qualidade de vida do indivíduo entre eles;
• Aumenta a autoconfiança. ...
• Melhora a concentração. ...
• Estimula atividades cognitivas. ...
• Ajuda a manter o peso ideal. ...
• Aumenta a imunidade
• Aumenta o condicionamento físico e a resistência.
• Melhora a capacidade cardiorrespiratória
• Melhora o humor
• Estimula a liderança
• Desenvolve a disciplina
• Melhora a saúde mental
• Contribui positivamente na formação do caráter
• Reduz o índice de criminalidade
• Reduz o consumo e envolvimento com drogas
3- SANTO ANDRÉ A CAPITAL DOS ESPORTES
Santo André uma das principais metrópoles do Brasil e de todo o estado de São
Paulo, representa a força, o trabalho e o desenvolvimento.
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A Santo André de todos os esportes mistura a força do esporte amador com a
emoção acentuada dos ginásios de esportes e estádio de futebol.
Grande geradora de talentos revelou muito dos grandes astros do vôlei como
William, das chamadas gerações de prata nos Jogos Olímpicos, estrelas do
Basquete, Marta Sobral, do Skate- Sandro Dias (Mineirinho), Ginástica Olímpica,
Diego e Daniele Hipólito, Futebol Mundial Cacau (Seleção Alemã e Copa do
mundo 2014), Judô, Aurélio Miguel. Santo André tem uma experiência sensorial
de conquistas brilhantes, que fazem parte da história do esporte no Brasil.
É de Santo André na Vila de Paranapiacaba, o primeiro campo do futebol do
Brasil, inaugurado em 1894, através de Charles Miller onde trouxe duas bolas e
um livro de regras da Inglaterra que se desenvolveram os primeiros jogos entre
imigrantes ingleses que trabalhavam na São Paulo Railway, companhia inglesa
de trens que operava estrada de ferro Santos – Jundiaí.
Este é o universo que alimenta a esperança de centenas de jovens e crianças
que lotam através das escolinhas, clubes sociais, clubes amadores, escolas de
esportes da cidade, que assim, correm atrás do sonho de serem bem sucedidos
como os grandes ídolos.
Dentre as inúmeras políticas públicas de estímulo à prática esportiva queremos
destacar “ESPORTES NA ESCOLA” programa que será criado pela Prefeitura
de Santo André que transformará equipamentos esportivos da cidade em
extensões nas escolas Andreenses. Além dos esportes como futebol, basquete,
futsal, vôlei, judô, karatê, atletismo, skate, jiu-jitsu, Taekwondo, boxe xadrez.
Haverá a “A PRAÇA DO ESTUDO”, programa que terá oficinas recreativas,
oficinas de circo, aulas de ginastica, dança, aeróbica.

““O esporte tem o poder único de mobilizar e inspirar os homens e
mulheres que o praticam em todo o mundo, sendo um veículo poderoso
para a inclusão social, a igualdade de gênero e o empoderamento
da juventude”.
Irina Bokova, ex-Diretora-geral da UNESCO

“Política Nacional, parte integrante da cultura, em sua dimensão de lazer,
tem por finalidade atender aos interesses e necessidades sociais
dos cidadãos à partir da prática das suas manifestações
lúdico esportivas, do espetáculo esportivo e do conhecimento
dela emanado. A prática do esporte tem, ainda,
como finalidade atender aspectos do conceito ampliado de saúde”
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Equipamentos de cultura e lazer
Santo André possui vários locais que podem receber trabalhos de
cultura e lazer, entre eles:
• Museu de Santo André
• Casa da Palavra
• Casa do Olhar
• Teatro Municipal
• Teatro Carlos Gomes (em reforma)
• Teatro Conchita de Moraes
• 11 Centros Educacionais de Santo André – CESA
• 01 Centros de Artes e Esportes Unificados – CEU Marek
• 01 Centros de Artes e Esportes Unificados – CEU Ana Maria
• 30 Associações de Bairro
• Quadras de esporte espalhados pelas praças públicas
• Academias ao ar livre
• Dentre outros.
Nesses locais, respeitando a finalidade de cada um, é possível a
realização de oficinas de música, artísticas, artesanais, audiovisuais,
desenhos e grafites.
Histórico de participação do município em atividades esportivas
Os tradicionais Jogos Abertos do Interior consolidaram-se como o maior evento
esportivo do Estado de São Paulo e do Brasil. Fonte: Wikipédia.
A competição iniciou em 1936 e já foram realizadas 79 edições. Santo André é
a terceira colocada em conquistas dos Jogos Abertos do Interior, com 12
conquistas.
Ranking de conquistas em 1° e 2° lugares
CIDADE

Número de
conquistas
1º lugar

Número de
conquistas
2º lugar

Total de
conquistas 1º
e 2º lugar

% de conquistas
em 1º e 2º
do total

Santos

26

13

39

49,4%

São Caetano

15

3

18

22,8%

Santo André

12

11

23

29,1%

Santo André está bem posicionada em número de conquistas em 1° lugar no ranking
das cidades. Santo André é a 3° colocada em conquistas, porém a última conquista
em 1° lugar dos Jogos Abertos do Interior foi em 1996. A última 2° colocação
conquistada por Santo André foi em 1995.
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Celebridades do Esporte de Santo André: Fonte: Wikipédia
Vôlei: Antonio Carlos Moreno, José Carlos Brunoro, Willian Carvalho da Silva,
Jose Roberto Guimarães, Xandó, Montanaro, Carlão, Douglas, Talmo, entre
outros.
“Naquela época, se o Brasil levasse 120 atletas à olimpíada, 80 eram de Santo
André, em várias modalidades. No vôlei, éramos imbatíveis em todas as
categorias”, recordou Willian.
Basquete: Lais Helena, Janeth, entre outros;
Boxe: Antônio Ângelo Carollo, Servílio de Oliveira, entre outros;
Judô: Aurélio Miguel;
Ginástica Olímpica: Diego Hipólito e Daniele Hipólito;
Skate: Sandro Dias – o Mineirinho.

Atletas de Santo André que representam outras cidades em competições:
Maycon Gomes, 28 anos, cidadão andreense, iniciou no karatê aos dez anos
no Complexo Esportivo Dell ‘Antônia. Possui 2 títulos de campeão mundial,
bicampeão Sul-americano, bicampeão Pan-americano, 6 vezes campeão
brasileiro, 7 títulos de 1° lugar nos Jogos Regionais de São Paulo, 4 vezes
medalhistas nos Jogos Abertos de São Paulo – hoje representa a cidade de
Osasco.
Alessandra Oliveira medalhista em campeonatos paulista, brasileiro e panamericano de karatê, ex integrante da seleção Brasileira – hoje representa a
cidade de Osasco.
Vários atletas do karatê como Felipe Wolf, Guilherme Wolf, Alisson Nonato,
Willians Silveira, Ana Clara Lino, Michel Oliveira, medalhistas em
campeonatos paulista, brasileiro e jogos regionais – representam outras cidades
como Osasco e Arujá.
Santo André: esporte sem movimentos
O esporte já deu muito orgulho ao cidadão andreense e, durante uma década,
entre 1980 e 1990, o município chegou a ser conhecido como “capital do
esporte”. Publicações do período destacavam as vitórias nos jogos regionais e
jogos abertos, além do surgimento de grandes nomes do vôlei masculino e
basquete feminino em parcerias com a iniciativa privada. Desde 1992 o quadro
não é mais o mesmo.
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Propostas
1. Centro esportivo na várzea
Revitalizar os campos de futebol de várzea, colocando além do futebol outras
modalidades esportivas, sem tirar o direito ao futebol amador de quem estiver
ocupando o espaço, mas criando condições para que o espaço seja plenamente
utilizado pela comunidade, com equipamento e professores especialmente
contratados para atendimento nesses locais.
2. Santo André Cidade Olímpica
No passado, Santo André já foi considerada um celeiro formador de atletas e
equipes de alta performance. Nosso objetivo e retomar essa posição.
Implantar na cidade uma nova cultura olímpica, transformando o Ginásio Pedro
Dell Antonia e o Estádio Bruno Daniel em uma arena multiuso, para receber
modalidades olímpicas de alta performance. E oferecendo apoio às instituições
privadas que queiram participar dessa transformação através de PPP.
O Projeto Olímpico nasce nas escolas e comunidades, a partir dos primeiros
anos de vida, acostumando as crianças, futuros atletas olímpicos, com o gosto
pela competição sempre acompanhada por profissionais de cada modalidade
esportiva.
a. Transformar a cidade de Santo André como referência em pólo
de formação humana para esportes olímpicos.
b. Potencializar esportes olímpicos com equipes coletivas
atuando em campeonatos nacionais
3. Parques infantis em viadutos.
Estudar a viabilidade de criar parques infantis e áreas de lazer nos espaços
obsoletos da cidade e escola profissionalizantes sob os viadutos. Espaços
públicos devem ser ocupados pelas pessoas. Quando a população se apropria
da cidade o desenvolvimento é muito maior.
4. Implementar projetos esportivos de acordo com a capacidade,
competência física, técnica e estrutural dos espaços, inserir projetos
de inclusão.
• Otimizar atividades esportivas de lazer e culturais nos espaços públicos.
• Implementar uma logística adequada e coerente para a manutenção e
conservação dos espaços públicos esportivos;
• Atendimento: orientação dos profissionais da área esportiva para que
possam recepcionar melhor os munícipes, demonstrando interesse por
suas expectativas e necessidades, para melhor orientar e direcioná-los as
várias atividades oferecidas pelos locais.
• Facilitar e oferecer material adequado aos espaços físicos, contemplando
as necessidades das diversas modalidades e atividades, tendo em vista,
suporte técnico e humano, para otimizar os serviços prestados.
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•

•

•

•

Criar uma estrutura coerente de captação de recursos através de
patrocínios, para manter também as modalidades competitivas e outros
serviços à comunidade.
Otimizar o esporte para que ele também seja um veículo de formação
educacional, inclusão social e fortalecedor dos princípios morais e
culturais dos seus praticantes e não só a busca do desempenho físico e
competitivo.
Otimizar o atendimento médico, facilitando o acesso da comunidade,
praticantes das várias atividades esportivas e serviços oferecidos a
comunidade dando-lhes suporte e segurança.
Otimizar os equipamentos e espaços públicos viabilizando o acesso dos
portadores de necessidades especiais.

5. Proporcionar atendimento psicológico aos professores e
funcionários e capacitá-los com informações sobre higiene, saúde e
noções de primeiros socorros.
6. Transparência na utilização de verbas destinadas às diversas
modalidades
e
atividades
esportivas
e
administrativas,
contemplando sua utilização de acordo com as necessidades e
objetivos gerais e específicos a serem atingidos.
7. Parcerias entre a Prefeitura de Santo André com clubes da cidade,
entidades setoriais (SESI / SESC) e iniciativa privada para criar e
otimizar atividades esportivas nos CESAs (Centros Educacionais de
Santo André – equipamento da Secretaria da Educação), em diversos
equipamentos da prefeitura, nos clubes particulares e entidades
setoriais.
8. Manutenção e Conservação de espaços públicos com parcerias
Público Privada.
9. Adequação ou Construção de salas, nos espaços públicos esportivos
existentes para implantação de programa esportivos e culturais, como
dança, ginástica, esportes individuais.
10. Criação de projeto de inclusão social esportivo para crianças de 07 à
17 anos, para esportes amadores e de alto rendimento.
11. Programa de Conscientização, “O ESPORTE COM SAÚDE”, como
agente de prevenção de doenças.
12. Equipar e Estruturar esportes coletivos e individuais para
capacitação e preparação para disputas no alto rendimento.
13. Parceria Público Privada para Aquisição de material esportivo e de
lazer com finalidade de atender as demandas das necessidades
básicas para cada modalidade esportiva.
14. Chamamento público de empresas privadas para construção e
exploração de salas e espaço comercial nas praças esportivas
existentes em regiões estratégicas através de uma marca “ANCORA.”
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15. Captação de recursos com parceria e projetos de lei com governos
federal, estadual através de Leis de incentivo ao Esporte Estadual e
Federal, no regime de tributação Lucro real e Lucro presumido.
16. Parceria através da ACISA e Grandes Marcas Empresas municipais
para investimento em projetos de formação no esporte de alto
rendimento.
17. Criar convênio em escolas públicas Municipais, Estaduais e
Particulares para a prática de atividades esportivas complementar para
formação educacional, fortalecimento, cultural e moral.
18. Fortalecimento das ligas amadoras dos vários esportes já existentes
através da implantação de sistema de gerenciamento informatizado e
elaboração e implantação de campeonatos para categorias de base.
19. Melhoria da Estrutura Física das Ligas através de parceria privada.
20. Estimular a Criação de novas Ligas para esportes de competição
olímpica não existente.
21. Criação de formação de renda através de programas de fidelização
com a comunidade e criação de produtos e marcas das associações que
tem a concessão do espaço público esportivo.
22. Atrair investimento de capital estrangeiro para construção de novas
praças e ou reformas necessárias das praças esportivas existentes a
fim de oferecer o Município de Santo André como cidade sede mandante
para a disputa de campeonatos oficiais de repercussão nacional e mídia
televisiva de Ligas Nacionais .
23. Facilitar o acesso , para atendimento médico aos praticantes
cadastrados das atividades físicas esportivas, garantindo a segurança
legal mínima exigida para a prática esportiva.
24. Administração conjunta entre as diversas secretarias para atender a
demanda e as necessidades básicas para o desenvolvimento das
atividades implantadas.
25. Proporcionar Atendimento Psicológico para professores, Funcionário
e Munícipes participantes dos programas esportivos, culturais e de
lazer.
26. Aplicar Capacitação e Treinamento para os profissionais envolvidos
como, programas de saúde , higiene, primeiros socorros.
27. Convênio com clubes sociais particulares(Aramaçan, Primeiro de Maio,
Poliesportivo Jaçatuba, e outros bem como programa 5S, (SESI,
SESC,SENAT), para participação e implantação de atividades esportivas
e lazer de inclusão nos CESAS Secretaria de Educação nos
equipamentos públicos.
28. Estudar a criação de Lei de Incentivo Municipal para Esporte
Cultura e Lazer, através de um percentual de renúncia fiscal
(ISS/ICMS) em parceria com empresas no sistema tributário de lucro
Real e Lucro Presumido, com sede e inscritas no munícipio de Santo
André possam optar em investir nos projetos das associações que
tenham projetos aprovados.
29. Atrair Investimentos de capital estrangeiro e nacional, para aplicar em
infraestrutura em contra partida ao mesmo percentual e valores da
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renúncia fiscal criada pela Lei De Incentivo Municipal ao Esporte e
Cultura e Lazer
30. Atrair grandes eventos esportivos, culturais e de lazer.
31. Potencializar a formação de base através da Inclusão no esporte
Amador e formação de alto rendimento com captação de potenciais
talentos nas comunidades, escolas, clubes amadores e polos
municipais esportivos.
32. Colocar a cidade de Santo André entre os primeiras cidades no
ranking nacional em diversas atividades esportivas.
33. Divulgar através do Esporte, Locais e Pontos turísticos da Cidade de
Santo André.
34. Criar programa de capacitação Turística Esportiva, com o objetivo de
qualificar profissionais de receptivo para receber turistas esportivos para
jogos de ligas nacionais. Que inclui: Qual a importância do turismo,
como atender o turista, perfil do visitante, e atrativos municipais.
35. Criação de Escolinhas para esportes coletivos, individuais, dança.
36. Potencializar a participação de Santo André como sede da Copa São
Paulo de Jr. Em 2022.
37. Reforma do Estádio Municipal Bruno José Daniel, através de verba
privada visando a alto suficiência dos custos de manutenção ,criação de
lojas e lazer no entorno e atrativos comerciais e shows musicais.
38. Criação da Olimpíadas do ABC, torneio Bienal onde se reunirão as
cidades em torno do grande abc e suas sedes esportivas para a disputa
de torneios de base para atletas de 11 à 20 anos.
39. Construção do Centro de Treinamento com parceria e investimentos
privados, para modalidades olímpicas com estruturas próprias.
40. Criação da Corrida Anual, “CORRIDA DE SANTO ANDRÉ” com
recursos pela lei de incentivo estadual, e parceria com a Federação
Paulista de Atletismo, onde o circuito traçado será por passagens
turísticas.
41. Estimular a promoção, organização e realização de campeonatos
esportivos diversos através das ligas existentes.
42. Responsabilidade Social, preparar para o futuro e levar uma visão da
realidade a crianças e jovens carentes que ultrapasse as linhas das
quadras e campos esportivos.
43. Implantar programa “NOVO TEMPO” de inclusão esportiva, cultural e
lazer para portadores de enfermidades como; Síndrome de Down,
Autismo, Portadores de Deficiência, a fim de promoção da saúde e
combate ao preconceito contra portadores de enfermidades com foco
em estudantes carentes e a comunidade local .
44. Programas de melhoria no Esporte
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar o atendimento no esporte.
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Cultura
CENÁRIO
A cultura é a área responsável por promover o desenvolvimento e a difusão das
atividades ligadas à cultura e arte para a população do município.
Estão vinculados à Secretaria de Cultura o Conselho Municipal de Políticas
Culturais, o Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-urbanístico e Paisagístico de Santo
André.
ORÇAMENTO CULTURA

EXECUÇÃO DE DESPESAS -2019
UNIDADE
Departamento de Cultura
Departamento de Lazer
Gabinete da Secretaria de
Cultura

Valor Orçado R$
4.686.000,00
374.000,00
16.139.000,00

Valor
Empenhado R$
2.923.044,29
396.830,42
13.851.102,68

Fonte: Portal da Transparência - 2019

ESPAÇOS CULTURAIS
•
•
•
•
•
•
•

CASA DA PALAVRA MÁRIO QUINTANA
CASA DO OLHAR LUIZ SACILOTTO
PAÇO MUNICIPAL E REGIÃO CENTRAL DA CIDADE
SABINA E PLANETÁRIO
VILA DE PARANAPIACABA
PINACOTECA
MUSEU DE SANTO ANDRÉ DR. OCTAVIANO ARMANDO GAIARSA

49
•
•
•
•

ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ
ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA (EMIA) -EMIA ARON
FELDMAN
TEATRO CONCHIRA DE MORAES – SANTA TEREZINHA
BANDA LIRA – SEDE PARQUE IPIRANGUINHA

Fonte: Portal da Transparência

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SANTO ANDRÉ
•
•

BLIOTECA NAIR LACERDA
BIBLIOTECA DISTRITAL E RAMAIS
o CECÍLIA MEIRELES LIVROS
o CECÍLIA MEIRELES ARQUIVO PERIÓDICOS
o PARANAPIACABA
o VILA HUMAITÁ
o VILA FLORESTA
o JARDIM SANTO ALBERTO
o PALMARES
o PARQUE ERASMO
o VILA LINDA
o CATA PRETA
o VILA SÁ
o PRAÇA INTERNACIONAL

BIBLIOTECAS TEMÁTICAS
•
•
•
•
•
•

CASA DO OLHAR (B. OLHAR)
CASA DA PALAVRA
CENTRO DE DANÇA
ARTE DRAMÁTICA (ELT)
BIBLIOTECA DIGITAL

50

Propostas
45. Santo André – Capital Cultural do Grande ABC
Criar políticas de fomento à criação artística e cultural. Neste cenário,
integraremos os calçadões da Rua Oliveira Lima, Praça do Carmo e Rua
Senador Flaquer, transformando o Cine Teatro Carlos Gomes em centro cultural,
sala de espetáculos e espaço para promover atividades relacionadas a Cultura.
Com horário de funcionamento especial:
✓ Sextas-Feiras das 18:00 as 23:00 hs.
✓ Sábados das 18:00 as 23:00 hs.
✓ Domingos das 10:00 as 22:00 hs.
46. Circuito Cultural
• Implementar um circuito de Cultura, transformando os equipamentos da
cidade como museus, casa da palavra etc em verdadeiros polos de
conhecimento.
• Efetuar estudo de viabilidade, a fim de proporcionar ao museu da cidade
reforma total permitindo exposição fixa de relevância com quadros de
artistas renomados e objetos históricos, seguindo as tendências
tecnológicas para uma melhor absorção e interesse das apresentações,
além de exposições itinerantes de grande porte.
• Intensificar as ações culturais nos espaços públicos do município
incentivando uma maior participação de público.
• Definir formalmente um calendário com as atividades culturais, que
possam ser realizadas e repetidas nas mesmas datas ou períodos todos
os anos, podendo, dessa forma, programar verbas e negociar PPP's
(Parcerias Público Privadas) para os eventos.
• Formalizar o carnaval de rua, como evento regional, definindo
antecipadamente local adequado, orçamento básico e parcerias com o
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e PPP's (Parcerias Público
Privadas) para ampliar e consolidar o Carnaval de Santo André. Viabilizar
junto ao Governo do Estado de São Paulo parcerias, atraindo programas
como Virada Cultural e outros que possam ter caráter regional. Buscar
parcerias com emissoras de rádio e empresários, para a realização de
shows com artistas conhecidos nacional e internacional.
47. Centro Turístico de Paranapiacaba e Parque do Pedroso
Transformar a Vila de Paranapiacaba em conjunto com o Parque do Pedroso em
um verdadeiro polo turístico através de PPP (Parcerias Público Privadas).
•
•
•
•

Construção de teleférico ligando a parte alta a parte baixa da Vila.
Remanejando espaços culturais para Paranapiacaba.
Criação de um festival de cinema nacional.
Parceria com grandes redes de culinária e a recriação de um museu
ferroviário.
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•
•

Revitalizar Paranapiacaba, tornando-a um centro cultural.
Garantir o acesso as famílias em situação de vulnerabilidade a todo o
complexo turístico.
(Colaboraram Sergio Alves dos Santos e Alicinio Ferreira)

48. Estudar a implantação da Virada Cultural em parceria com o governo
do Estado de São Paulo de 24 horas ininterruptas de arte e cultura.
49. Unir o turismo de Paranapiacaba e do Parque do Pedroso. PPP com
passeio turístico e hotéis.
Realizar estudo para reconstruir o Parque do Pedroso unindo modernidade,
empreendedorismo e alta tecnologia.
A Vila deverá estar conectada por aplicativo às câmeras de segurança e
serviços de roteiros turísticos, de alimentação e outros espaços culturais e de
lazer.
Construir quatro estações de bondes:
o
o
o
o

Início na comunidade Pintassilva
Estrada do Pedroso
Topo do Morro, sentido represa do lado esquerdo
Antigo restaurante

Ao longo das estações haverá lanchonetes, quiosques de produtos artesanais,
restaurantes e hotel equipado com mirante para atender aos visitantes.
O lago será preservado com condições de praticar pesca com barcos, com
cronograma de horários bem definidos.
Está prevista a construção de uma piscina para os visitantes.
Também está prevista a construção de um Heliponto.
Criação de rota de passeio turístico de barco, saindo da represa próximo ao
Parque do Pedroso até a Vila de Paranapiacaba. Passeio em duas etapas: barco
e vans que levarão os turistas.
Inclusive garantir o acesso as famílias em situação de vulnerabilidade a todo o
complexo.
(Colaborou: Alicinio Ferreira)
50. Cultura para todos
Programa que prevê a plena utilização dos espaços públicos e privados como
cinemas para levar a experiência da cultura e lazer à população em situação
de vulnerabilidade. Os espaços públicos devem ser ocupados pelas famílias
com jogos e interatividade de profissionais. Formar parceria com as salas de
entretenimento para receber as crianças de diversos localidades da cidade,
principalmente das comunidades, para ter acesso aos espetáculos e filmes
nos horários que estes equipamentos estão sem uso.
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51. Festivais na Vila de Paranapiacaba
Melhorar a programação dos festivais realizados na vila de Paranapiacaba, com
períodos de quatro finais de semana, convocando PPP”s (Parcerias Público
Privadas) para que o evento se torne referência e atração turística para a região.
52. Reativação do Clube de Campo do ABC
O clube comportará de 10 a 15 pesqueiros, piscinas, salões de baile, jardins,
restaurantes e lanchonetes com comidas típicas, área de lazer para crianças e
adultos.
Os antigos sócios deverão ser convidados a participar do projeto.
O clube estará conectado por aplicativo, incluindo as câmeras de segurança e
serviços de roteiros turísticos, de alimentação e outros espaços culturais e de
lazer.
(Colaborou: Alicinio Ferreira)
53. Plano Municipal da Cultura
Intensificar as ações do Plano Municipal de Cultura, alinhado com o Plano
Nacional de Cultura, visando participar dos incentivos do Ministério da Cultura,
atraindo verbas e valorizando as manifestações culturais do município. Dialogar
com todas as áreas e sociedade, visando promover a diversidade cultural.
54. Desenvolver planos de recuperação de espaços culturais
importantes desativados e em decomposição, buscando para isso
Parcerias Público Privadas.
55. Programas de melhoria na Cultura
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar o atendimento na cultura.
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3.7 Assistência Social
CENÁRIO
A análise dos números pertinentes aos índices econômicos e sociais de Santo
André e a visualização dos mapas da pobreza na cidade mostram que a cidade
está profundamente desigual e desequilibrada.
Com o aumento da desigualdade, em razão da pandemia do Covid-19, devemos
lembrar que, apesar das crises, as desigualdades e desequilíbrios sociais são
produtos da má gestão dos governantes. O planejamento de ações
socioassistenciais jaz nas gavetas da burocracia e da ineficiência da gestão
pública de Santo André.

População da região ABCDM

A população de Santo André cresceu 6,26% no período de 2010 a 2019 em comparação
com as demais cidades da região foi a cidade que menos cresceu.

“Baseado nos mesmos termos de desenvolvimento humano considerados pelo
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH,1 o IPRS visa fornecer à sociedade
subsídios para refletir a respeito dos elementos que induzem diferentes
desempenhos econômicos e sociais dos municípios do Estado. Assim, refere-se
ao estágio de desenvolvimento de cada município nas mesmas três dimensões
examinadas pelo IDH: renda, escolaridade e longevidade.” (IPVSFundação SEADE.)
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Os IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social), elaborados pela Fundação
SEADE, são compostos por sete grupos (6 urbanos e 1 rural) de vulnerabilidade
baixíssima até muito alta, definindo a situação de vulnerabilidade da população
de um município.
Índice de Vulnerabilidade Social em Santo André
Indicadores

1
Baixíssima

2
Muito Baixa

Insuficiência de
renda

Insuficiência de
renda e
necessidades
habitaiocionais

3
Baixa

4
Média

Insuficiência de
Insuficiência de
renda,
renda e
necessidades
condições
habitaiocionais e
habitaiocionais
vulnerabilidade
precárias
infanto-juvenil

5
Alta

6
Muito Alta

Insuficiência de
renda,
necessidades
habitaiocionais e
alta
vulnerabilidade
familiar

Insuficiência de renda,
necessidades habitaiocionais,
alta vulnerabilidade familiar e
vunerabilidade infanto-juvenil

(urbano)
População (nº
abs.)

718.733

População (%)

Domicílios
parriculares

5,7%

433.704

63,1%

76.247

10,4%

69.764

8,7%

34.499

69.259

4,1%

8,0%

229.109

13.059

144.568

23.827

19.932

9.393

18.329

3,1

2,7

3,0

3,2

3,5

3,7

3,8

Número médio de
pessoas por
domicílio
Renda média
domiciliar per
capta¹

35.260

(aglomerados subnormais)

R$ 2.093,09

Fonte: SEADE/IPVS - IBGE/Estimativa populacional

Universo de Pessoas em Vulnerabilidade Social em Santo André
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Mapa da Vulnerabilidade

A pobreza em Santo André.

Fonte: PSA, Panorama da Pobreza em Santo André, 05/2015 - atualizado

2019.

População de baixa renda são pessoas inseridas em um contexto social cuja
renda familiar mensal per capita é de até ½ salário mínimo; e aquelas que são
classificadas em estado de extrema pobreza estão na faixa 'sem rendimento' até
R$89,00, e aquelas classificadas em estado de 'pobreza' de R$89,01 até
R$178,00.
Santo André possui 718.733 habitantes (2019), estima-se que 16,2% esteja na
linha da pobreza ou extrema pobreza. São cerca de 116.670 pessoas com renda
per capta até ½ salário mínimo, ou seja, R$522,50, pessoas na faixa de baixa
renda, assim divididas:
•
•
•

30.366 pessoas com rendimento familiar per capita até R$89,00;
8.612 pessoas com rendimento familiar per capita de R$89,01 até
R$178,00;
77.692 pessoas com rendimento familiar per capita de R$178,01 até ½
Salário mínimo.

Estima-se que em Santo André, 26,73% de sua população esteja empobrecida,
isso com base no CENSO 2010, mas essa situação pode ser agravada pela crise
econômica causado em razão do isolamento social no período de pandemia do
COVID-19. O isolamento social reduziu sobremaneira a atividade econômica
agravando o desemprego.
Fonte: IBGE Censo 2010
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SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIA EM SANTO ANDRÉ
CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)
O CRAS é a principal porta de entrada do Sistema Único da Assistência Social
(SU AS). É o principal responsável pela organização e oferta de serviços públicos
de Proteção Social Básica atendendo a parcela da população em estado de
vulnerabilidade e risco social.
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social / Casa
Amarela.
O CREAS recebe encaminhamentos do CRAS para atendimento a famílias e
indivíduos com direitos violados, cujos laços familiares ainda não estejam
rompidos.
O Centro de Referência Especializado para População em situação de rua
(POP), é conhecido pela população como Casa Amarela. Os serviços prestados
são o atendimento psicossocial com assistentes sociais e psicólogos,
documentação civil, localização de familiares, alimentação e higiene pessoal,
além de oficinas socioeducativas e trabalho social de reconstrução de um novo
projeto de vida.
CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO DE SANTO ANDRÉ (CRISA)
Em 2002, o percentual da população idosa do Brasil era de 9,3% e, segundo
projeções populacionais realizadas pelo IBGE, em 2020 os idosos chegarão a
compor 11,4% da população. Além disso, a redução da taxa de natalidade,
mostra que a pirâmide etária brasileira se encontra em transição. O
estreitamento ocorrido na base da pirâmide aponta para a redução do
contingente de crianças e adolescentes. De 1992 para 2002, a taxa bruta de
natalidade, passou de 22,8% para 21%. Neste contexto, Santo André é o
município da região do ABC com o maior número de idosos:
CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CRPD)
O serviço atende pessoas com deficiência e seus familiares por meio de
encontros, oficinas, cursos, palestras e seminários, promovendo a inclusão da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, buscando inovar, formar e
informar a sociedade. Com atividades culturais, educativas e encaminhamento
ao mercado de trabalho. A população Andreense com algum tipo de deficiência
é aproximadamente 24 mil. O CRPD atende em média 70 cidadãos por semana.
Fonte: SIS Anuário 2015; IBGE CENSO 2010
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Propostas para Assistência Social
(Colaboraram: Almir dos Santos e Fabiana Arruda Dos Santos).
1. Pão Nosso
Santo André Sem Fome.
Além das ações de atendimento a esse grupo em situação de vulnerabilidade,
serão distribuição 4 refeições diárias a todos os moradores de rua. Essa proposta
visa dar atenção a esse grupo com as necessidades básicas atendidas e
garantia de direito à dignidade humana.
Além das refeições será oferecido atenção básica e psicossocial, assistência
médico hospitalar, e oportunidade de trabalho, com a finalidade de incluir
novamente essa pessoa no seio da sociedade.
2. CRAS – Centro de referência de Assistência Social
Redimensionar a quantidade de equipamentos públicos para ampliar o alcance
dos Centros de Referência de Assistência Social em áreas com maiores
indicadores de vulnerabilidade e risco social.
Integrar de forma sistêmica os serviços sociais prestados pelo CRAS/CREAS, e
oferecer oficinas, recursos e serviços para a população em situação de
vulnerabilidade e risco social:
•
•

•
•

Oferecer oficinas para idosos como Terapias de Grupo, Arte Terapia.
Oferecer serviços como cursos profissionalizantes conforme a
demandada microrregião: instalação de azulejos, noções de elétrica
residencial, instalação de gesso, panificação, customização de roupas e
calçados etc.
Firmar convênios e parcerias com o Poupa Tempo para facilitar no auxílio
a obtenção de documentos e certidões pessoais.
Oferecer direcionamentos para a solicitação do LOAS para o público
maior de 65 anos ou portadores de necessidades especiais em parceria
com a Defensoria Pública e o INSS do município.

3. CREAS - Centro de Referência de Especialidades de Assistência
Social.
Otimizar as unidades dos Centros de Referência de Especialidades na
Assistência Social para que o município possa atender as recomendações da
diretriz do SUAS (Serviço Único de Assistência Social) como também possa
prestar assistência social de modo efetivo, contribuindo para o ordenamento
social da cidade.
4. Ações no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência – CRPD.
Redimensionar o programa para ampliar o alcance de suas ações sociais
integrado com os demais serviços públicos voltados para a pessoa com
deficiência, visando dar efetividade às políticas públicas do setor.
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5. CRAISA (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo
André)
Otimizar as ações voltadas para a Inclusão e Assistência Social, visando maior
alcance das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como
reavaliar as condições de viabilidade das cozinhas comunitárias, dada a eficácia
na difusão da segurança alimentar nas áreas mais periféricas da cidade.
6. FRENTE SOCIAL DE TRABALHO – Preparação e Capacitação
Redimensionar de forma efetiva o programa de participação na Frente Social de
Trabalho com as políticas socioassistenciais e serviços oferecidos pela
administração municipal de forma contínua, sem contar as parcerias com entes
da iniciativa privada tais como o SENAI e SENAC, tomando como capacitação a
formação educacional necessária para o mercado de trabalho conforme a
necessidade do participante. Dentre as possíveis habilitações são elencadas:
•
•
•
•
•
•

Educação de Jovens e Adultos
Cursos profissionalizantes
Saúde
Segurança alimentar
Habitação
Desenvolvimento econômico e cultural.

7. Casa Amparo
Casa de acolhimento de forma transitória e temporária com duração de 24 horas
até 7 dias, para crianças maiores de 5 anos até jovens com 17 anos e 11 meses,
que estejam em situação de rua e manifestem dependência de substâncias como
álcool e drogas.
A Casa Amparo pode utilizar prédio público ou de uma entidade assistencial que
tenha estrutura, material e recursos para receber esse público através da
consecução de convênios com a administração municipal.
8. Crianças em Situação de Abrigo
Fazer parceria com instituições como CLASA e GEDA para receber as crianças
em situação de abrigo adotando medias de ressocialização profissionalizante.
9. Centro de atendimento educacional especializado
Estudar a viabilidade de criar um Centro de Atendimento as crianças e
adolescentes com alguma deficiência ou síndromes percebidas na infância.
•
•
•
•

Autismo
Deficiências
Altas habilidades e super dotação
Outras Síndromes

Muitas vezes uma criança na escola não consegue aprender, talvez porque
devesse estar na educação especial. Para que o diagnóstico seja feito, a escola
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orienta os pais e encaminha a criança para o Centro de Atendimento Educacional
Especializado, local onde fará uma triagem com: psicólogo, psiquiatra,
psicopedagogo, fonodiologo, exame de vista e audiométrico. Dali, ele é
encaminhado para o tratamento necessário seja lá ou na escola.
Quem é público alvo da educação especial tem direito a um atendimento
educacional especializado no contra turno em salas multifuncionais. Que tipo de
atendimento isso vai depender da necessidade da criança.
(Colaborou: Andressa Sanchas Marques)

Deficientes Físicos
Infelizmente existem poucos dados disponíveis sobre a situação da pessoa com
deficiência no município, os dados do CENSO de 2010 continuam sendo o
melhor indicador, ainda contamos com algumas informações coletadas e
tratadas pelo Site DeepAsk. Sabendo-se que muito pouco foi feito para esse
público, tem termo de políticas públicas, a situação não deve ter melhorado para
essas pessoas que merecem atenção especial do Poder Público.
Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da
Pessoa com Deficiência.
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que, diante de uma
ou mais barreiras, se vê impossibilitada de uma participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Entre outros aspectos, a lei refere-se ao direito de acessibilidade como a
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação. também estão inseridos neste direito o
acesso aos sistemas, tecnologias e outros serviços em equipamentos públicos
ou privados de uso coletivo, que estejam abertos à comunidade, tanto na zona
urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
O DEFICIENTE FÍSICO NO BRASIL.
O país possui 45.606.048 brasileiros, 23,9% da população total, com algum tipo
de deficiência – visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. Mulheres são
25.800.681 (26,5%) e 19.805.367 (21,2%) são homens. Vivem em áreas urbanas
38.473.702 pessoas e 7.132.347 em áreas rurais. Fonte: Censo 2010.
Das 45.606.048 pessoas com deficiência, 1,6% são totalmente cegas, 7,6% são
totalmente surdas e 1,62% não conseguem se locomover.
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A DEFICIÊNCIA FÍSICA NA REGIÃO E NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
Incidência de casos de deficiência física. Fonte: deepask.
TIPOS DE DEFICIÊNCIA

2013

São Bernardo (1º)

366.600casos

Diadema (2º)

227.700casos

Mauá (3º)

122.700casos

Santo André(4º)

111.400casos

São Caetano (5º)

90.400 casos

Diante da universalidade e complexidade que a temática engloba e consoante a
obrigatoriedade, por lei, ao amparo e assistência às pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, compete ao poder público oferecer condições para o bemestar do cidadão enquadrado nessa situação. Estas condições devem estar
garantidas nos direitos e propostas para a pessoa com deficiência:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

Direito a receber atendimento prioritário;
Direito a proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
Atendimento em todas as instituições e serviços oferecidos ao público.
Acesso a recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam
atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas.
Direito ao uso de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de
transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque
e no desembarque.
Direito a informações e disponibilização de recursos de comunicação
acessíveis.
Acesso a espaços públicos, parques e vias concebidos e executados para
serem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Adaptação dos parques de diversão públicos, no mínimo, 5% de cada
brinquedo e equipamento que deverão ser devidamente identificados para
este grupo.
Eliminação de possíveis barreiras nas vias e espaços públicos que
impeçam a livre movimentação.
Adaptação e revisão dos veículos de transporte coletivo para cumprir os
requisitos legais.

61

Propostas para a Pessoa com Deficiência
10. Terapia para deficientes físicos
Criar um projeto Inter secretarias - Secretaria da Saúde, Secretaria de Esportes,
Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, permitindo que as pessoas com
deficiência possam ter uma complementação da fisioterapia. Após receber a alta
na fisioterapia, os pacientes poderão ter uma recuperação melhor com a
disponibilização dos equipamentos da prefeitura e profissionais preparados para
inseri-los em atividades como a dança, teatro e esporte.
11. Orientação e capacitação para familiares e pessoas que lidam com
deficientes físicos
Orientar e capacitar familiares, cuidadores ou empregados domésticos para lidar
com pessoas que possuam ou venham a possuir alguma deficiência física.
12. Prevenção com as crianças
No início de ano letivo, todos os alunos da rede escolar de Santo André deverão
passar por uma avaliação para identificar problemas de postura em relação à
coluna.
Profissionais especializados deverão orientar os pais e educadores quanto às
posturas viciosas e/ou patológicas, o melhor modo de carregar as mochilas e
também sugerir ações preventivas para evitar futuras deformidades e
agravamento das doenças.
13. Atividades físicas nos equipamentos públicos
Desenvolver programa de atividades físicas nos equipamentos públicos com
objetivo de prevenir doenças da coluna e outras doenças – integração entre
secretarias do Esporte e Educação.
14. Capacitação de Profissionais
Capacitação de profissionais que trabalham com deficientes auditivos Otimizar
a capacitação de profissionais da educação e saúde que trabalham com
deficientes auditivos oferecendo cursos específicos, entre eles o de Libras.
Os familiares dos pacientes também terão opção de fazer os cursos.
15. Programas de melhoria na assistência social e deficiência
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar o atendimento a pessoa.
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3.8 Política Habitacional
CENÁRIO
A política habitacional contempla a implantação do PMH (Plano Municipal de
Habitação), que é estruturado em um tripé definido por produção de novas
moradias, urbanizações/intervenções pontuais em áreas precárias e
regularização fundiária.
Produção de novas moradias
O déficit atual é de 32 mil moradias. O governo atual prometeu entregar até o fim
de 2019, 3.066 unidades habitacionais, sendo 1.030 em 2018. Mas somente em
2019 é que foram entregues as 1.030 unidades habitacionais, cujas obras foram
iniciadas no governo anterior. Foram entregues 120 unidades no Nova
Conquista, 410 no Novo Pinherinho e 500 no Santo Dias. Fonte: imprensa/Portal PMSA
Urbanização/intervenções pontuais
Nas áreas precárias do município encontramos aproximadamente 160
comunidades carentes, mas muito pouco foi feito e a necessidade dessas
famílias aumenta a cada dia. Há um déficit habitacional nestes locais, onde
priorizaremos a construção de novas moradias.
Regularização Fundiária
Aumento ao acesso da população de baixa renda à terrenos urbanizados e
regularizados, assegurando sua permanência na área ocupada com garantia
de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Foram entregues cerca de
mil títulos. O plano de governo indicava 3 mil até o final da gestão. Hoje, a
cidade possui 15 mil moradias informais. Porém, os investimentos em
habitação estão caindo ao longo dos anos.

Investimentos em Habitação em Santo André
Valores em R$mi/Maio-2020
26,10
19,60

21,23
12,45

2013

2014

2015

2016

16,25

2017

10,52

12,09

2018

2019

9,68

2020
(Até
Junho)

Fonte: Portal da Transparência Junho2020

Santo André tem 38 áreas com alto risco de desastre. Fonte: DGABC, 25/04/2013
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O governo federal aponta 38 áreas com alto risco de desastres naturais em
Santo André. A estimativa é que 5.000 famílias residam nesses locais.
As principais áreas enquadradas nos níveis de risco 3 e 4 - os mais altos - estão
os bairros Jardim Irene e Jardim Santo André, onde há perigo de deslizamento.
A lista inclui também a Vila América, que tem possibilidade de alagamentos.
Ocupação irregular tem ampliação em Santo André. (Fonte: ABCD Maior,
18/2/2016)
Famílias começaram a construir barracos de madeira em um terreno particular
na Cidade São Jorge.
Uma ocupação irregular foi ampliada na Cidade São Jorge em Santo André nas
primeiras semanas de fevereiro de 2016. Sem alternativas, ao menos 15 famílias
começaram a construir barracos de madeira em um terreno particular atrás de
aproximadamente 200 moradias irregulares já existentes na Rua Pernambuco.
Atualmente Santo André possui um déficit habitacional de aproximadamente 32
mil moradias, conforme último levantamento divulgado em 2019. As famílias que
estão incluídas nesta estatística encontram-se em áreas de risco ou moradias
irregulares.

Propostas
1. Moradia com dignidade
Estímulo à elaboração de projetos de habitação de interesse social através da
construção de moradias em prédios com mais de cinco pavimentos, podendo
inclusive ter mais de dez pavimentos com elevador.
2. Projetos de Urbanização de Núcleos
Este programa visa promover o incentivo aos projetos de urbanização de núcleos
via parceria com o Governo Federal para regularização fundiária (documentação
de propriedade através do Projeto Cidade Legal do Governo Estadual – CDHU),
além de saneamento básico e requalificação habitacional.
3. Construção Habitacional: Projeto Minha Casa Minha Vida
Fortalecer as iniciativas de construção habitacional junto com o Governo
Federal, através do projeto Minha Casa Minha Vida, com o Governo Estadual,
pela CDHU, e ainda com a inciativa privada.
A administração municipal deverá criar condições para adequar o Plano Diretor,
agilizar aprovação de projetos para construção e regularização de áreas
públicas, para implantar programas habitacionais com os governos federal,
estadual e com a iniciativa privada.

64

3.9 Mobilidade Urbana e Obras
CENÁRIO
A pasta de Mobilidade Urbana e Obras de Santo André talvez seja uma das que
possua o maior grau de dificuldades em termos de encaminhamentos de
projetos. Basta olhar para o quadro de números, notícias e informações sobre a
cidade para perceber o caminho a ser percorrido para se chegar ao mínimo
necessário de soluções integradas que facilitem a movimentação de pessoas e
cargas em todas as direções rumo ao desenvolvimento sustentável da cidade.
Para se buscar eficácia neste setor é preciso muito mais que verbas para a
realização de obras, é preciso que o administrador assuma o desafio de ser o
principal protagonista junto às demais cidades da região, junto ao Estado e à
União para viabilizar ideias e projetos (alguns já conhecidos) que possam sair do
papel e, por meio de gestões conjugadas, desafoguem o caos urbano que
presenciamos pelo menos duas vezes por dia (manhã e tarde) nas principais
vias da cidade.
É preciso dar encaminhamentos que estejam acima de pequenas questões ou
vaidades ideológicas para proporcionar melhor estrutura em mobilidade urbana
para a região e sua população.
Ações integradas e coerentes entre todos os agentes financeiros e
administrativos (Municípios, Estado e União) responsáveis pelo desenvolvimento
das cidades são mais que urgentes.
Frota de Veículos
MUNICIPIO

DIADEMA

TOTAL
% G.ABC
AUTOMOVEL
MOTOCICLETA
CAMINHONETE
CAMIONETA
MOTONETA
CAMINHAO
SEMI-REBOQUE
UTILITARIO
CAMINHAO TRATOR
REBOQUE
ONIBUS
MICRO-ONIBUS
TRATOR RODAS
CICLOMOTOR
TRICICLO
OUTROS
SIDE-CAR
CHASSI PLATAF
QUADRICICLO
TRATOR ESTEI
Fonte: DENATRAN/ABRIL-2020

219.219
12%
135.652
43.869
11.669
8.212
8.548
4.449
2.055
991
1.385
872
649
673
39
57
64
5
27
2
1
-

MAUA
235.516
13%
160.988
37.345
11.260
9.302
4.703
4.207
1.487
1.092
1.160
1.044
1.567
1.180
64
65
32
10
7
3

RIBEIRAO
PIRES
71.187
4%
49.214
6.770
4.546
3.368
934
2.781
564
637
581
571
469
476
220
29
14
10
2
1
-

RIO
GRANDE DA
SERRA
20.049
1%
14.024
2.616
964
899
263
486
98
68
153
88
102
221
55
8
3
1
-

SANTO
ANDRÉ
542.476
29%
379.085
69.984
29.194
26.323
12.128
8.858
2.221
5.100
2.118
3.535
1.788
1.559
211
213
111
38
5
2
2
1

SÃO
SÃO
Grande
BERNARDO CAETANO
ABC
DO CAMPO
DO SUL
608.308
148.280 1.845.035
33%
8%
407.824
105.102 1.251.889
76.730
12.098
249.412
34.722
9.165
101.520
25.872
9.233
83.209
13.718
3.226
43.520
11.262
2.666
34.709
11.247
926
18.598
6.185
2.751
16.824
8.356
738
14.491
4.869
1.141
12.120
4.236
542
9.353
2.636
495
7.240
262
56
907
181
86
639
103
41
368
67
11
141
11
1
53
25
1
32
1
1
5
1
5

Santo André possui a segunda maior frota de veículos do Grande ABC, com
542.476 veículos. A primeira é São Bernardo do Campo com 608.308. A frota de
ônibus em São Bernardo chega a ser 58% maior em relação a Santo André,
demonstrando uma séria limitação do transporte público, uma vez que a
população de São Bernardo um pouco maior que Santo André.
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Vias congestionadas em Santo André. Fonte: ABCD Maior
Pela manhã, das 6.00h às 9.00 h: Av. dos Estados x Rua dos Alpes, Av. dos
Estados x Av. da Paz, Av. Santos Dumont x Av. Firestone e Viaduto Adib
Chamas - sentido Centro.
No período da tarde, das 17.00h as 19.30 h: A v. Prestes Maia x Av. dos Estados,
Av. dos Estados x Rua Martins Fontes, Av. dos Estados x Av. da Paz, Av.
Industrial x Rua Itambé, Av. 15 de Novembro x Rua Pe. Manoel da Nóbrega, Av.
José Amazonas x Rua das Figueiras, Perimetral sentido Mauá e Av. Dom Pedro
II x Rua Catequese.

Propostas
1. Construção de Piscinão
Elaborar estudo de viabilidade para construção de um Piscinão no Jardim Santo
André, a fim de solucionar os problemas de enchentes na região. O Piscinão
poderá ser construído próximo ao CDHU e Rua dos Dominicanos.
Havendo condições técnicas e de engenharia, na parte de cima do Piscinão
haverá uma indústria de reciclagem (Cooperativo ou outro tipo de constituição)
que deverá absolver preferencialmente a mão de obra local, atendendo as
necessidades das comunidades do entorno e gerando empregos e renda as
essas pessoas.
(Colaborou Alicinio Ferreira)
2. Ações de Melhorias em Comunidades Carentes
Promover ações nas Comunidades e locais onde há carência de intervenção do
Poder Público, eliminado problemas que colocam em risco a segurança das
pessoas ou das residências e respeitando o direito das pessoas em permanecer
nestes locais.
•
•

•
•
•
•

Retirada de árvore em situação de risco aos moradores.
Instalação ou melhoria nas redes de distribuição de energia elétrica,
retirando fios das concessionárias de serviços públicos em situação de
risco aos moradores.
Pavimentação de ruas e vielas.
Manutenção em escadarias.
Obras de acessibilidade.
Instalação de WiFi - em parceria com empresas.

3. Santo André – Transporte do Futuro
Novo Terminal Rodoferroviário em Santo André
•

Construir um Super Terminal integrado: Transporte Municipal e
Intermunicipal e elaborar estudos para incluir o Transporte Interestadual
e Ferroviário.
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•
•

Junto à esse ou esses complexos de Transporte, um Grande Centro de
Comércio e Serviços.
Fazer parceria PPP com a Iniciativa Privada

Novo Terminal na Vila Luzita
•
•
•

Reformar o atual terminal de Vila Luzita com tecnologia de ponta na
administração do novo terminal.
Junto à esse complexo de Transporte, um Grande Centro de Comércio e
Serviços.
Fazer parceria PPP com a Iniciativa Privada

Novo Terminal no 2º Subdistrito
•
•
•
•

Construir um novo terminal no 2º Sub distrito com tecnologia de ponta na
administração do novo terminal.
Realizar consulta pública para definir o local a ser construído.
Junto à esse complexo de Transporte, um Grande Centro de Comércio e
Serviços.
Fazer parceria PPP com a Iniciativa Privada

4. Implantação de VLT
Em uma primeira etapa, a construção de VLT ligará o terminal da Vila Luzita até
a estação de trem de Santo André. O modal funciona como um "bonde moderno",
com prioridade de passagem em cruzamentos. As composições variam de 22
metros a 60 metros de comprimento, o VLT é um bom modo intermediário para
as necessidades de capacidade que variam de 3.000 a 11.000 passageiros por
hora por sentido. A ideia é utilizar o corredor de ônibus já existente na Av. Cap.
Mário Toledo de Camargo, inclusive a parte rebaixada da Perimetral.
Em uma segunda etapa, ampliaremos o VLT até o novo terminal no 2º
Subdistrito.
5. Elaborar estudo visando a substituição da frota de carros da
Prefeitura por veículos elétricos.
6. Elaborar estudo visando a Instalação de pontos de ônibus com
painéis eletrônicos de aviso do itinerário, do ponto de parada e
marcação do horário exato de chegado do carro.
7. Estacionamento Vertical
Elaborar estudo visando a criação de estacionamento vertical próximo ao centro,
em uma distância em torno de 5km ou mais onde seria criada linha de ônibus
especifica para transportar os munícipes até o centro da cidade saindo do
terminal e trafegando por todo o centro e retornando ao estacionamento, com
isso poderíamos diminuir a quantidade de veículos no centro da cidade,
melhorando a mobilização das pessoas.
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8. Semáforos Inteligentes
Usar placas de energia solar para semáforos de toda a cidade, evitando o
colapso no sistema quando ocorrer falta de energia da rede de distribuição.
9. Implantação de pequenas usinas de energia solar
Essas usinas seriam criadas para favorecer as pessoas que moram nas
periferias em comunidades, com isso poderíamos acabar com os famosos gatos
que trazem grandes prejuízos para o município e dessa forma estaríamos
fornecendo algo mais seguro para a sociedade mais carente e uma energia mais
barata e ecologicamente correta.
10. Transporte eficiente e digno
Renovação real e possível na frota de veículos coletivos urbanos e inclusão de
novos modais.
Aumento da frota com novos ônibus, sendo ônibus padrão, micros ônibus, vans,
aumento das linhas com novas rotas, inclusive fazendo integração com os trens.
•

•
•

Ônibus com acesso facilitado (hoje os degraus são muito elevados). A
falta de transporte público adequado ao deficiente, limita a pessoa até
mesmo a sair de casa, dificultando sua inclusão no mercado de trabalho
e tirando o direito de ir e vir das pessoas com deficiência.
Aumentando o número de ônibus com elevador e piso rebaixado.
Treinamento para motoristas e demais funcionários das empresas de
transporte no trato com os deficientes, saber como conduzir, como tratar,
como usar o elevador, etc.
(Colaborou: Sergio Alves dos Santos)

11. Revitalização de Calçadas
• Aprovar Lei para revitalização das calçadas padronizando com
acessibilidade com piso podotátil e sustentável para conter enchentes,
tanto nos centros comerciais, quanto na periferia, principalmente em
locais de fluxo de pessoas, tais como supermercados, bancos, terminais
e estação de trêm, etc.
• Indicadores/sinalizadores nas calçadas (entrada e saída de terminais
estações de trêm, semáforo, final das calçadas, etc.
• Calçadas padronizada com menos obstáculos e sem degraus (calçadas
plainas).
• Sinalização tátil e semáforos sonoros nos centros comerciais e em alguns
locais como em frente aos supermercados.
(Colaborou: Sergio Alves dos Santos)
12. Revitalização da Av. Industrial
Estender a revitalização da Av. Industrial, que hoje termina no Viaduto Castelo
Branco, até o encontro com a Av. Goiás.
13. Revisão do Plano Diretor
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Rever o Plano Diretor da cidade para promover uma transformação habitacional
na cidade, não apenas com construções de unidades de habitação, mas também
a urbanização de favelas e regularização imobiliária. As pessoas querem ser
donas de sua casa porque não sabem se vão ter emprego ou uma boa
aposentadoria para garantir um teto sob a sua cabeça e de sua família.
14. Estação CPTM Pirelli / Metrô Leve Guarulhos – ABC
Em parceria com o governo do Estado implantaremos a linha do metrô Leve
Guarulhos-ABC, que resultará na viabilização da Estação Pirelli, na otimização
do corredor Guarará de Transporte Coletivo Municipal (Terminal Vila Luzita) e na
despolarização dos atuais fluxos de pedestres e veículos, concentrados
atualmente na região central do município (Estação Celso Daniel). O projeto visa
promover a criação de novas centralidades, incentivando a instalação de
habitação, comércio e serviços qualificados.
15. Sinergias com os governos Federal e Estadual, municípios e
universidades da região
A administração municipal de Santo André deve ser protagonista em projetos de
mobilidade urbana e criar condições estruturais para realizar os projetos locais,
com apoio dos parceiros na busca de soluções integradas de mobilidade urbana
para a região.
16. Programas de melhoria na mobilidade urbana
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar a mobilidade urbana.
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3.10 Meio Ambiente
CENÁRIO
Santo André está localizada entre o Planalto Paulista e a escarpa da Serra do
Mar e possui uma área de 174,38 km² ou 0,07% do território do Estado de São
Paulo.
Macrozona Urbana possui área de 66,45 km2 e 95% dos habitantes, por sua vez
dividida em Zona de Reestruturação Urbana, Zona de Qualificação Urbana, Zona
de Recuperação Urbana e Zona Exclusivamente Industrial. Está situada em três
bacias hidrográficas, Ribeirão Oratório, Ribeirão dos Meninos e Rio
Tamanduateí (com 53% desta última na área urbana). Fonte: Anuário 2016
PMSA
Macrozona de Proteção Ambiental: Setor sudeste do município, área de 107,93
km2 e 5% dos habitantes do município. Compreende as sub-bacias dos rios
Grande e Pequeno, tributários do Reservatório Billings, e a bacia do Rio Mogi.
Está dividida em seis zonas que visam a garantia da produção de água e a
proteção dos recursos naturais, a recuperação das áreas ambientalmente
degradadas, e a promover a regularização urbanística e fundiária dos
assentamentos existentes, com regulamentação do uso, ocupação e
parcelamento do solo condicionado à aprovação da Lei Estadual da Sub-Bacia
Hidrográfica Billings-Tamanduateí. Fonte: Anuário 2016 PMSA
Com podemos ver a maior parte do território de Santo André está inserida em
zona de preservação ambiental. Dessa forma, o esforço é promover a proteção
desse território com políticas de sustentabilidade para todo o município.
Na contra mão do desenvolvimento sustentável, a burocracia municipal impacta
em demora em atender ao setor produtivo.
As empresas enfrentam a demora de meses para obter o Licenciamento
Ambiental, o que significa um freio nos investimentos do setor privado.
Existe dificuldade de identificar e atender aos critérios técnicos exigidos, que
geram o não atendimento responsável da empresa junto ao meio ambiente, a
não liberação de crédito junto a instituições financeiras que hoje exigem Licença
Ambiental e a não obtenção da Licença de Funcionamento Municipal, entre
outros.

Propostas
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos.
1. Lixeira subterrânea automatizada
Elaborar estudo para criação de lixeira subterrâneas no centro da cidade,
principalmente em frente de grandes condomínios onde as pessoas irão
depositar de preferência o lixo orgânico onde os caminhões de lixo farão a
coleta a noite para não prejudicar o trânsito.

70

2. Reaproveitamento dos Resíduos Úmidos
Considerando a vida útil do aterro sanitário de Santo André de apenas 6 anos,
devemos ter um novo modelo de Gestão Ambiental, que proponha desenvolver
e implementar novas práticas sustentáveis de gerenciamento de resíduos para
a presente e para as futuras gerações. Através de uma efetiva Gestão Integrada
dos Resíduos Sólidos, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), este modelo
de gerenciamento propõe-se implementar sistema complementar de biogestão,
ou outro modelo sustentável, como por exemplo a compostagem, a incineração,
a geração de energia elétrica, ou outra tecnologia de tratamento do lixo.
3. Licenciamento Ambiental
Através do fomento de inovação tecnológica, o plano ambiental propõe agilizar
e desburocratizar os procedimentos de licenciamento, para que os mesmos
tenham transparência, eficácia e agilidade na aplicação das leis ambientais.
Estes procedimentos devem ser analisados desde o protocolo com a devida
exigência documental, até a expedição final da licença. Em segundo plano, para
a empresa cuja área e as instalações forem adequadas ao licenciamento, terá a
sua licença em um prazo reduzido. Essa é uma condição importante, pois
somente os processos que necessitarem de avaliações mais criteriosas,
seguirão sob o prazo determinado por lei.
4. Política de Cuidado com o Meio Ambiente
O incentivo de áreas permeáveis agregado a áreas de plantio proporciona
revitalização arbórea, levando em consideração o aumento de biodiversidade e
paisagismo, redução da temperatura local e melhoria da qualidade do ar no
mecanismo de captura do gás carbônico, que causa o aquecimento global, entre
outras.
Para atender às diretrizes de sustentabilidade, devemos incentivar os modelos
sustentáveis junto a população e empresas, consolidando tais medidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arborização – arborizar os imóveis com uma ou mais árvores.
Áreas permeáveis – Incentivar os imóveis horizontais a possuírem jardins
ou gramados que permitam a absorção das águas das chuvas.
Utilização de sistema de captação de água de chuva.
Utilização de sistema de reuso de água.
Utilização de sistema de aquecimento hidráulico solar.
Utilização de sistema de aquecimento elétrico solar.
Para novas construções utilização de materiais sustentáveis, que
proporcione o melhor aproveitamento da luz solar.
Utilização de energia eólica.
Separação de resíduos sólidos.

5. Programas de melhoria do meio ambiente
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar e preservar o meio ambiente.
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3.11 Política para Mulheres, Crianças e Idosos
CENÁRIO
A mulher no Mundo.
“A figura da mulher... passou a ser algo extremamente importante na sociedade
atual, onde ela exerce cada vez mais um papel de protagonista, embora ainda
sofra com as heranças históricas do sistema social patriarcal em seu dia a dia.
Com o tempo, graças às lutas promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar
o seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura de mera dona de
casa e assumindo postos de trabalho, cargos importantes em empresas e
estruturas hierárquicas menos submissas.”
“...Não por acaso, a influência do feminismo tem crescido na sociedade, apesar
do fato de muitas pessoas carregarem mitos sobre esse movimento, tal como
pensar que feminismo é o contrário de machismo ou que as mulheres feministas
lutam contra os homens, entre outros erros. A luta feminista é pela igualdade
entre mulheres e homens na sociedade, é contra o machismo e o patriarcalismo,
lutando pela liberdade individual, tanto é que homens também podem atuar,
embora as lideranças devam ser obviamente compostas por mulheres.
Mais um entre os problemas vividos pelas mulheres na sociedade é a questão
da violência. Embora leis específicas, como a “Lei Maria da Penha”, e as
Delegacias da Mulher tenham sido criadas no Brasil, ainda são numerosos os
casos de agressões no ambiente domiciliar, assédio, estupro, assassinatos e
outros. Isso sem falar no monitoramento social constante sobre as atitudes e o
corpo da mulher, que são cada vez mais cercados de “regras” e posturas morais
que muitas vezes privam os direitos e as liberdades individuais.”
Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. "A importância da mulher na sociedade"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-importancia-da-mulher-na-sociedade.htm - Site: brasilescola.uol.com.br.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE SOCIOCULTURAL PARA O IDOSO
“Enfatizar a importância da socialização e lazer para o idoso, a fim de mantê-lo
ativo, sugere-se uma reflexão quanto a fase do envelhecimento e a reconstrução
de um novo comportamento.
Para se amenizar os efeitos do envelhecimento o idoso necessita se reeducar
quanto ao lazer sociocultural nessa nova fase da vida. A responsabilidade pela
conscientização desta mudança ficará por conta de um orientador especializado,
da família e do próprio idoso, pois a importância do lazer nessa etapa lhe dará
qualidade de vida.
Uma conduta inadequada ao longo da vida quanto à socialização levará o idoso
ao isolamento, a doenças e frustrações, seguindo o rótulo de que “Ser velho
representa um afastamento do mundo social”, Santos (1990, p.22). Nesse caso
buscar o auxílio é essencial, pois ajudará o idoso a se reestruturar.
A colaboração do idoso nessa fase é importante, pois a aceitação da nova etapa
da existência é relevante para compreender que as suas habilidades manuais e
mentais já não são as mesmas, assim como a agilidade também se alterou. Ter
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uma postura modificada será o diferencial para ter uma qualidade de vida e dar
mais anos a sua existência, Giubilei (1993, p.11) expressa seu conceito sobre
idoso: aquele que vê no amanhã a continuidade do trabalho do hoje, aquele que
não fica à espera do descanso eterno, que vai à luta, que busca preencher os
espaços da vida, que se vê como elemento útil à sociedade. Enfim, aquele que
acredita e demonstra que tem experiências a serem relatadas e que, acima de
tudo, é ainda capaz de grandes realizações.
Envelhecer não significa exclusão da sociedade, envelhecer é a chance de
renovar-se, fazer novos amigos, conhecer novos lugares, ter atividades que lhe
dão prazer, frequentar bailes para a 3ª. idade, ir a encontros de idosos no
município é de grande valia, pois além de aprender, existe a troca de
experiências, enfim a muito o que usufruir de uma forma mais
descompromissada, com mais diversão e suavidade.
É tempo de se atualizar e sentir o gosto pela leitura, são várias as opções que
não deixarão o cérebro definhar e irão estimular a concentração, o equilíbrio e
certamente rever, refletir em suas atitudes, o ajudarão a se tornar uma pessoa
mais harmoniosa.
Oferecer ao idoso várias opções de lazer como se fossem jovens, é afastá-lo
da consciência do envelhecimento. Portanto, quanto mais relutar em aceitar a
nova fase, mas difícil se tornará o convívio familiar e social...” Publicado por: Claudia
MehlerBot - Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br.

Tanto as mulheres, crianças quanto os idosos merecem um tratamento mais
humanizado do poder público e da população em geral. Isso é muito mais uma
mudança de atitude que somente se concretizará com políticas de
conscientização e de tratamento adequado a esse público.

Propostas
1. Meu Bebê, Minha Vida
Implementar políticas de cuidado com a mãe e o bebê.
•
•
•
•

•

•

Através de parcerias na fabricação de fraldas e enxovais, ofertar estes
itens as famílias carentes.
Cuidados com a saúde com Fisio, Psicólogos, Ginecologistas, Pediatras
e transporte para buscar e levar até os centros de especialidades.
Acompanhamento do pré-natal, encaminhamento de exames
recomendados pelo médico.
Orientação sobre o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a
febre chikungunya e também zika, a importância dos cuidados para
eliminação do mosquito da dengue.
Assistência no parto e pós-parto cuidando para que a mãe tenha acesso
a médicos, psicólogos e os demais equipamentos e profissionais da
saúde, com prioridade.
Tudo para possibilitar uma vida saudável a mulher, seja ela gestante ou
mãe e seus filhos.
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2. Centro de acolhimento da mulher e da criança
Estudar a viabilidade de implementar um centro de acolhimento com várias
atividades para mães e filhos, idênticas as que serão oferecidas ao SPA do
Idoso: atividades física, natação, oficinas culturais, dança, jogos e muitas outras
atividades recreativas.
3. Reforçar a vigilância e rastreio de violência por parceiros íntimos:
trabalho de cooperação entre policiamento, serviços médicos e
agentes do poder público.
• Capacitar e sensibilizar os profissionais de saúde para identificar
episódios de violência.
• Fazer parceria junto aos órgãos policiais, na conscientização para um
atendimento mais humanizado.
• Aumentar a prevenção mantendo registro das ocorrências e
reforçando ações nas áreas mais afetadas pelos episódios. Entender
como e onde os crimes acontecem torna o trabalho de prevenção mais
fácil.
• Promover operação de limpeza e melhoria no sistema de iluminação
pública, principalmente em locais ermos visando proteção e prevenção
de atos de estupro.
4. Focar na formação cultural e profissional
• Agir em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Emprego no tocante à formação profissional através da Diretoria do
Centro de Apoio ao Trabalhador.
• Parcerias com instituições de ensino possibilitando a inclusão e
manutenção na escola (uma em cada cinco mulheres abandonam
precocemente os estudos).
• Criar condições para que a mulher possa ter garantido o direito de
cidadania estimulando a sua inserção nas atividades econômicas,
políticas e sociais.
5. Programas de melhoria para a mulher, idoso e criança
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar o atendimento para a mulher, idoso e criança.
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3.12 Causa Animal
Criar no nosso município uma política pública de controle ético da população de
animais urbanos, através de programas permanentes de proteção aos animais.

Propostas
1. Estudar a implementação do Hospital Veterinário, em local a ser
definido.
2. Promover parcerias e convênios com clínicas particulares e
Petshops para oferecer atendimento aos animais com reembolso do
poder público.
3. Promover parcerias com entidades e ativistas da causa animal, para
acolhida de animais em situação de maus tratos ou nas vias
públicas.
4. Programas de melhoria da causa animal
Outras ideias que poderão ser agregadas ao presente Plano e que tenham como
objetivo melhorar a ações da causa animal.

