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Agradecimentos

Esse Plano de Governo começou a ser montado em 2012, quando 
participamos voluntariamente do COMDEC (Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico)1. Lá começamos a olhar a cidade a partir 
de números, análises, opiniões e constatações críticas, sem qualquer 
direcionamento político.

Naquele tempo aliás, nem pensávamos ou imaginávamos que um dia 
participaríamos do mundo político. Nossa atuação voluntária sempre foi 
verdadeiramente por dedicação à cidade.

E não foi à toa que logo após encerrarmos nossa participação no COMDEC, 
motivados pelo descontentamento do que passamos a conhecer da “velha 
política”, fomos cofundadores do Observatório Social de São Caetano do Sul, 
entidade da sociedade civil que luta silenciosamente contra a corrupção e que 
até esta data já gerou economias de quase R$ 30 milhões de dinheiro público 
da cidade. Tire você suas conclusões.

Agora que assumimos essa jornada, que se iniciou com a chegada do Partido 
NOVO, centenas de pessoas estiveram ao nosso lado na elaboração desse 
documento que, antes de ser final ou uma fórmula pronta é um caminho a ser 
seguido e constantemente atualizado. Com mais ideias, com mais sugestões, 
com mais propostas, com mais detalhes.

O nosso muito obrigado a todos os que contribuíram, direta ou indiretamente, 
para nos ajudar a formatar essa visão de futuro para São Caetano do Sul.

Nossos corações também estão aqui dentro!

- - - - 
1  COMDEC em 2012 era um Conselho municipal composto apenas por voluntários, para aconselhar a gestão pública. 
Mario Bohm participou como Presidente voluntário (seu primeiro ato foi acabar com a remuneração do próprio 
cargo) e Andréa Giugliani participou representando a vertical de Serviços, de 2012 a 2015. 

Mario Bohm 
Candidato a Prefeito

Andréa Giugliani 
Candidata a Vice-prefeita
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Carta aos eleitores

Não é na “velha política” que acreditamos. Não é a “velha política” que 
continuaremos praticando. Acreditamos em valores muito mais elevados. 
Acreditamos em algo NOVO!

A expressão “velha política” não se refere a pessoas, mas a atitudes que a 
classe política tem com a coisa pública. Atitudes como empreguismo, falta 
de ética, ineficiência, corrupção, relação interesseira entre diferentes poderes, 
ações eleitoreiras, mordomias, enriquecimento ilícito. Entre outras.

Atitudes que, Brasil afora, tem impedido gestões públicas de distribuírem 
riqueza, de entregarem bons resultados para a população e de gerarem 
qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social. Que tem causado 
sofrimentos e mortes!

Esse Plano de Governo materializa a nossa crença e demonstra que iremos 
aplicar máxima transparência e austeridade na gestão pública de São Caetano 
do Sul. Que deixaremos disponíveis para a população todos os números da 
nossa administração, em detalhes. Na íntegra e sem maquiagens, para mitigar 
o risco de corrupção, já que com todos os números abertos quaisquer desvios, 
excessos ou irregularidades ficarão evidentes e rastreáveis, praticamente em 
tempo real.

Que iremos enxugar a máquina pública municipal como nunca foi feito antes 
na cidade. Eliminar cabides de emprego e mordomias em todos os níveis, 
cortar privilégios, informatizar, aplicar eficiência nos processos e entregar 
resultados e qualidade de vida. Utilizaremos como ferramentas gestão, 
tecnologia, inovação contínua e honestidade. Muita honestidade!

Vamos fazer a política valer a pena na construção de uma cidade melhor, 
de um futuro melhor! Mostrar que é possível cuidar com muito carinho 
das pessoas e devolver com respeito o dinheiro que a população paga em 
impostos. Vamos fazer diferente e escrever uma história de progresso e 
felicidade para a cidade que tanto amamos. 

Afinal de contas, somos justos e honestos e 
ninguém conseguirá tirar isso de nós!

Mario Bohm 
Candidato a Prefeito

Andréa Giugliani 
Candidata a Vice-prefeita
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Realidade e Desafios
de uma cidade que é maravilhosa mas 
parou no tempo e perdeu o rumo  
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1867 foi o ano da abertura da Estrada de Ferro São Paulo Railway, 
cortando o território da região. A estrada de ferro deu um novo impulso aos 
locais próximos à ferrovia, e motivou o Império para a instalação do
Núcleo Colonial no que hoje é o território da cidade de São Caetano do Sul. 

A data oficial que marca a fundação da cidade é 28 de julho de 1877, quando 
os primeiros imigrantes italianos chegaram ao então núcleo colonial.

Os primeiros imigrantes “quando aqui chegaram (...) de trem, tudo que encontraram 
foi uma pequena Igreja, algumas casinhas ao seu redor, alguns escravos deixados pelos 
beneditinos, funcionários da Estrada de Ferro (...). Nisto se resumia São Caetano, na 
chegada dos imigrantes”. 1  

Por conta do tipo de solo, logo os Italianos transferiram seus interesses para as atividades 
ligadas à utilização das 
terras argilosas, abrindo 
as primeiras olarias. Esta 
atividade foi o início da 
industrialização da cidade, 
que podemos chamar de o 
Ciclo das Olarias.

Podemos considerar 
que este ciclo se encerra 
quando o território se coloca 
legalmente como um 
distrito industrial, através 
de uma lei municipal de 
incentivo à instalação de 
novas empresas na cidade, 
promulgada pela Prefeitura 
de São Bernardo do Campo 
no início da Primeira década do século XX   (nesta época, o território que hoje é São 
Caetano do Sul fazia parte da cidade de São Bernardo do Campo). 2

O Ciclo da Industrialização se viabiliza através de 04 grandes motivadores: a Lei de 
Incentivo para instalação de novas indústrias; a proximidade com a cidade de São Paulo; a 
então Ferrovia Santos Jundiaí (antiga São Paulo Railway) e o Rio Tamanduateí.

Como São Caetano do Sul chegou até aqui
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Sendo um típico subúrbio, com terrenos baratos, com possibilidade de escoamento da 
produção e com leis de estímulo à implantação de empresas, o território passou por um 
forte período de industrialização, de atividades dos mais diversos tipos.

Ainda no início do Século XX, a antiga economia baseada em olarias já está dominada 
por uma enorme gama de atividades empresariais, podendo-se citar algumas mais 
relevantes que eram: moinhos de fubá, fábricas de carroças, formicidas, biscoitos, correias, 
móveis, vidros, fundições, louças, entre outros. Com isto, comparado às demais regiões 
do ABC, o território em que hoje é São Caetano do Sul passou de sexto lugar em termos 
de recolhimento de impostos, em 1909, para segundo lugar em 1920: fato este um dos 
motivadores para a emancipação, que ocorreu na segunda metade do século.

Um dos marcos desta fase foi em 1914, quando foi inaugurada a Cerâmica São 
Caetano, que vai ocupar uma área significativa de 400.000 m2 e se tornar uma 
referência na produção de tijolos, telhas, ladrilhos e refratários da época.

No ano seguinte, 1915, a cidade recebe as primeiras linhas de energia elétrica, o 
que acelera ainda mais o aparecimento de indústrias. As Indústrias Matarazzo 
tornam-se uma referência na economia da cidade, atuando nas mais diversas 
atividades econômicas e influenciando de forma decisiva o que a cidade é hoje.

O ápice deste ciclo pode ser marcado por 02 momentos: em 1930 com a Instalação da 
fábrica da General Motors do Brasil e em 1957 a consolidação da Delegacia da CIESP 

(congregando as pequenas e médias indústrias 
da cidade). A General Motors do Brasil iniciou sua 
operação formalmente na cidade em 12 de Agosto de 
1930, como expansão da planta instalada no Bairro do 
Ipiranga, na Avenida Presidente Wilson, desde 1925. 
Ela foi viabilizada por uma Lei de Incentivo específica 
para a empresa e teve as obras iniciadas em 1927. Após 
um período de dificuldades, reflexo da crise de 1929 
e toda a recessão econômica posterior, a empresa se 
fortaleceu e se tornou um fator de atratividade para 
outras indústrias na região.

Nos anos 50 há um novo impulso de instalação de grandes montadoras na região do 
Grande ABC, por consequência do programa “50 anos em 05” do presidente Juscelino 
Kubitschek. Isto fortalece ainda mais o perfil industrial da cidade e da região como um 
todo, atraindo uma população muito significativa de pequenas e médias indústrias.

O Ciclo da Industrialização fez São Caetano do Sul se desenvolver e durou até 1980, 
quando uma forte recessão e o fortalecimento dos sindicatos na região do Grande ABC 
provocaram um grande impacto na atividade industrial da cidade e da região. As indústrias 
começaram a procurar novos locais para se instalar, com menores custos e menor pressão 
sindical, e foram especialmente para o interior do estado de São Paulo. São Caetano do Sul 
sofreu nessa época grandes perdas, tanto de receitas tributárias quanto de população.
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Como forma de atrair novos investimentos e novas atividades empresariais para o 
município, em 1990 é publicada a primeira lei de incentivos para atração de atividades de 
serviços de São Caetano do Sul, um marco para o fechamento do ciclo de crescimento 
industrial e início que podemos definir como Ciclo de Serviços.

A Lei Municipal 3041/1990 reduziu drasticamente 99 alíquotas de ISS (Imposto Sobre 
Serviços) e chegou a estabelecer alíquotas de 0,25% para mais de 52 atividades. Essa 
medida, somada à promulgação da Lei Municipal 3344/1993, que reduziu mais 8 alíquotas 
de ISS, em sua maioria ligada aos ramos financeiros (consórcios, assessoria, corretagem, 
administração de bens de terceiros, etc), geraram um efeito muito positivo na atração de 
empresas de serviços e, consequentemente, na arrecadação da cidade, o que compensou 
parcialmente as perdas anteriores pela desindustrialização.

Contudo, a benevolência tributária no ISS não era uma exclusividade de São Caetano 
do Sul. Um grande número de municípios 
brasileiros começou a reduzir alíquotas 
indiscriminada e irresponsavelmente, o que 
provocou uma verdadeira guerra fiscal.

Para equalizar a questão, em 2002 o Governo 
Federal implementou a isonomia do ISS, através 
da Emenda Constitucional 37, de 12.06.2002 
e derrubou a estratégia dos municípios que 
tentavam atrair empresas praticando alíquotas 
tributárias cada vez menores, entre os quais São 
Caetano do Sul, fixando alíquota mínima (2,0%) 
e alíquota máxima (5,0%) para o ISS e pondo fim 
à guerra fiscal que iria destruir os municípios.

A partir deste momento São Caetano do Sul 
começou a viver uma realidade cruel: como a 
atração de empresas de serviços se baseava 
apenas na redução de tributos, a isonomia do 
ISS deixou a cidade sem orientação estratégica. 

O principal atrativo de muitas empresas de 
serviços que vieram para São Caetano do Sul, 
a baixa carga tributária, foi desmontado e com 
isso grande parte delas foram para outros municípios que ofereciam melhores condições 
em outros aspectos, além do tributário.

De lá para cá, São Caetano do Sul se ressente de políticas de atração de empresas e de 
fomento da economia local. São quase duas décadas de total incompetência da cidade na 
formulação de políticas consistentes de desenvolvimento econômico. 

Podemos chamar esse período de Ciclo da Incompetência?
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De 2002 até hoje a cidade deu muito pouca importância ao tema Desenvolvimento 
Econômico. Prova disso é o Orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
para 2020, de apenas R$ 1.424.658,00, equivalente a 0,13% do Orçamento total. Como 
base de comparação, para funções de governo equivalentes o município de Ribeirão Preto 
destina anualmente 2,5% do Orçamento, enquanto Pindamonhangaba (SP) destina cerca 
de 0,5%.

Esse desprezo por Desenvolvimento Econômico ficou consolidado quando as funções 
Gabinete do Prefeito e Secretaria de Governo, eminentemente políticas, receberam 
juntas perto de 2,0% do Orçamento de 2020, cerca de 15 vezes mais verba, sem qualquer 
menosprezo à importância dessas funções.

Essa mesma lógica orçamentária esteve presente na absoluta maioria dos 
Orçamentos dos últimos 18 anos. Sem Orçamento, o trabalho de fomento à economia 
local foi nessas duas últimas décadas meramente protocolar e algumas vezes heroico, a 
partir de um ou outro colaborador mais interessado. Mas sempre sem um planejamento 
fundamentado, sério, consistente e apoiado politicamente pelo prefeito.

Nem mesmo a atuação das diversas Secretarias, de forma geral, teve qualquer 
preocupação em preservar o desenvolvimento econômico no seu dia a dia. A Secretaria 
de Obras, como exemplo, muitas vezes impôs 
à empresas penalidades financeiras por erros 
fortuitos e desmotivados, que poderiam 
ter gerado apenas simples orientações 
e colaborações, o que transformaria 
positivamente a relação do poder público 
municipal com os envolvidos. Para piorar o 
cenário, as quatro últimas administrações 
municipais estiveram fortemente envolvidas com suspeitas de corrupção, contratos 
obscuros, dívidas mal explicadas e baixíssima transparência, o que tem forte impacto 
negativo na atração de empresas.  

Somado tudo isso, o resultado para a economia local foi severo, apesar de diversos estudos 
nos últimos anos terem classificado São Caetano do Sul como “uma das melhores cidades 
do Brasil para se fazer negócios”. Essa suposta vantagem competitiva não se materializou 
no aporte de investimentos representativos para a cidade, talvez porque não tenham sido 
analisadas todas as variáveis impactantes.  

À exceção do empreendimento “Espaço Cerâmica” (que trouxe um shopping center de 
primeira linha, investimentos imobiliários comerciais e residenciais e uma importante 
urbanização em áreas antes degradadas), a cidade praticamente não recebeu nenhum 
outro investimento significativo nos últimos 18 anos.  Pelo contrário, muitas empresas 
deixaram a cidade e muitas outras desapareceram em meio às crises econômicas que o 
país viveu nesse período. É preciso ainda se destacar que o empreendimento “Espaço 
Cerâmica” foi muito mais uma iniciativa da incorporadora que decidiu investir na 
cidade do que resultado de planejamento do poder público. 
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É bom lembrar ainda que São Caetano do Sul está situada no contexto de uma 
dinâmica de fuga de investimentos das metrópoles, recentemente identificada 
pelo IBGE (o que será comentado adiante), o que por si já exige um enorme esforço de 
planejamento para mitigação de riscos no desenvolvimento econômico. 

A cidade está desde 2002 sem rumo no planejamento da economia local. 
Sem vocação. O grande desafio dos próximos prefeitos será mudar essa 
realidade e estabelecer um planejamento moderno, consistente, de 
longo prazo e com grande engajamento da população. Continuar com a 
mesma lógica de governo que esteve presente em 12 dos 18 últimos anos 
faz algum sentido?

- - - - 
1 Almeida, Nelson Martins. Isto é São Caetano do Sul, 1952.
2 SOMÔES, Rosemeire Bento. O Bairro Prosperidade e sua Identidade, Raízes, 2005.

Fontes: IBGE, Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 
              COMDEC, DATASUS, PNUD, Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, Fundação Pró Memória.
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São Caetano do Sul está 
em um processo tendencial 
de empobrecimento desde 
2006, após 6 anos de grande 
valorização do PIB PER CAPITA1.

O gráfico B ao lado mede a relação entre o PIB 
PER CAPITA de São Caetano do Sul e o PIB PER 
CAPITA nacional, ao longo de 16 anos. 

Em 2006, São Caetano do Sul tinha um PIB PER 
CAPITA igual à 5,55 vezes o PIB PER CAPITA 
nacional. Ou seja, gerávamos 5,55 mais riquezas 
por habitante do que a média do país. Em 2016, 
o PIB PER CAPITA de São Caetano do Sul foi de 
apenas 2,75 vezes a média nacional. 

Ou seja, tivemos em 2016 praticamente 
a metade da geração relativa de valor 

que tínhamos em 2006. De fato, o IBGE já deixou clara a constatação de que os 
municípios maiores, ou aqueles encrustados em regiões metropolitanas, em geral 
perdem participação no PIB a cada ano, pois os municípios localizados fora dessas 
regiões estão se desenvolvendo e crescendo mais rápido. 

Uma tendência perigosa, que já preocupava os mais atentos da cidade em 2012, quando 
motivou a elaboração no COMDEC (Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico)2 
do 1. PMDE (Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico), por cerca de 40 voluntários 
(com a coordenação do então presidente também voluntário, Mario Bohm). Infelizmente, 
por razões políticas, o então prefeito Paulo Pinheiro ignorou o trabalho dessa equipe e 
do Conselho e não submeteu o plano original à aprovação, já que implicava em muitas 
responsabilidades para os dirigentes municipais.

Enfim, os últimos prefeitos nada fizeram para mitigar ou inverter essa tendência, como já 
comentado aqui. Quando muito, a conseguiram enxergar! 

Se políticas municipais de Desenvolvimento Econômico competentes 
não forem implementadas desde já, poderemos ter no futuro uma 
cidade pobre, sem recursos, sem qualidade de vida. Decadente! 

A cidade em processo de empobrecimento

- - - - 
1 PIB per capita é o produto interno bruto, dividido pela quantidade de habitantes de um país, região ou cidade. 
2 COMDEC em 2012 era um Conselho municipal composto apenas por voluntários, para aconselhar a gestão pública. 
Fontes: IBGE, DATASUS e Agência Brasil.
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Com extensão territorial de 15,331 km2, São Caetano 
do Sul é o quarto menor município brasileiro. Faz 
divisas com São Bernardo do Campo, Santo André 
e São Paulo.

A população estimada para 2019 era de 161.127 pessoas, enquanto em 2010 o censo do 
IBGE registrou 149.263 moradores para a cidade. Ou seja, um crescimento estimado de 
11.864 moradores em 9 anos, bastante expressivo, fazendo a densidade demográfica 
passar de 9.736,03 habitantes por km2 em 2010 para estimados 10.509,88 habitantes por 
km2 em 2019. 

Atualmente, apenas 5 municípios brasileiros tem densidade demográfica superior à São 
Caetano do Sul: Taboão da Serra (SP), São João de Meriti (RJ), Diadema (SP), Carapicuíba 

(SP) e Osasco (SP)

O crescimento da população é um movimento que 
se iniciou em 2000, depois de 2 décadas de forte 
queda.  Em 1980 São Caetano do Sul tinha 163.268 
habitantes mas como reflexo de crises econômicas e do 

crescimento dos sindicatos na região, houve uma migração substantiva das indústrias para 
fora do Grande ABC e em 2000 a população da cidade era de apenas 140.241 habitantes, 
cerca de 14% inferior em 20 anos.

Em 2000 o declínio se inverteu e chegamos a 2019 
com a estimativa de 161.127 habitantes, quase a 
mesma população de 1980.  Contudo, o mundo em 
2020 é muito diferente do que era em 1980. 40 anos se 
passaram e os hábitos da população mudaram, bem 
como seus anseios. Em um olhar minimamente crítico 
podemos perceber que a estrutura, os recursos, a malha 
viária e as facilidades urbanas pouco mudaram na 
cidade nesse período.

A cidade evoluiu pouco, se modernizou pouco e inovou pouco. O que era moderno e 
arrojado agora é comum. São Caetano do Sul parou no tempo! E isso trouxe impactos na 
atividade da economia local, no lazer, na mobilidade e em diversos outros aspectos.

A densidade demográfica muito elevada interfere na qualidade de vida 
e estamos entre as maiores do país. Temos esse e muitos outros desafios 
urbanos internos a serem equacionados pelos próximos prefeitos.

A elevada densidade demográfica é um risco

- - - - 
Fontes: IBGE, COMDEC, DATASUS, PNUD.
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São Caetano do Sul está situada na Grande São 
Paulo, maior região metropolitana do Brasil e a 
10a maior do mundo.

A Grande São Paulo tem área total de 
7.946,84 km2 e sua população estimada (2018) 
é de 21.571.281 pessoas, resultando em uma 
densidade demográfica de 2.714,45 hab/km2.

As preocupações com a qualidade de vida e o futuro de qualquer 
cidade precisam levar em conta o contexto, urbano e/ou metropolitano 
em que está inserida. E isso é severo para São Caetano do Sul.

Não adianta transformarmos nossa cidade em um paraíso se não 
colaborarmos com o desenvolvimento do Grande ABC e da Grande SP. 
Sentimos isso no nosso dia a dia, na hora de entrar ou sair da cidade, 
nas ocorrências de chuvas e em muitos outros momentos.

E o que fizemos nesse sentido nos últimos 18 anos? 
Que interferências tivemos nos rumos da Grande São Paulo e do Grande ABC?

A atuação do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, do qual São Caetano do Sul 
participa, deixa muito a desejar. Pelo tempo em que está em atividade, soluções mais 
efetivas para a região do Grande ABC já deveriam ter sido geradas. 

Com relação à Grande SP, nunca existiu um organismo eficiente de integração e 
planejamento. Algumas entidades foram criadas mas as iniciativas não prosperaram. 
E sem integração e planejamento,  envolvendo e engajando todos os municípios, a 
tendência é que qualidade de vida na Grande SP seja cada vez pior.

São Caetano do Sul precisa liderar no Consórcio Intermunicipal, hoje 
apenas um grande “cabide de empregos”, ações e soluções mais efetivas 
para o Grande ABC. E tomar a iniciativa de propor, para a integração da 
Grande SP, a criação de um organismo técnico que seja capacitado para 
“pensar” e “planejar” a região metropolitana para o futuro.

O contexto metropolitano molda nossas vidas

- - - - 
Fonte: IBGE.
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Reconstruir a matriz de 
receitas é um desafio 
estratégico para a cidade!

Imagine uma cidade onde quase 50% 
da receita anual dependa de apenas 3 
empresas...

Essa cidade existe e se chama São Caetano do Sul! Nos últimos 18 anos, que formam o que 
denominamos Ciclo da Incompetência (vide tópico “Como chegamos nos dias de hoje.”), 
cerca de 50% da receita da cidade esteve concentrada em 3 empresas: Petrobrás, GM 
e Via Varejo. E ainda está!

Evidente que isso é muito perigoso, pois se qualquer dessas empresas sair da cidade, o 
impacto será enorme na vida de todos os munícipes. Faltará dinheiro para cumprir com 
as obrigações da cidade e isso sem sombra de dúvidas será sentido por todos. E será uma 
verdadeira catástrofe se duas delas saírem!

Você pode estar se perguntando se nenhum dos ex-prefeitos nesse período fez nada para 
mudar essa realidade, afinal já se passaram 18 anos e haveria tempo para esse problema 
ter sido mitigado, ainda que parcialmente. A resposta à sua provável pergunta é não! 
Ninguém se preocupou com isso ou trabalhou, de forma planejada e sustentada, para 
mitigar esse problema.

E como mitigar ou resolver esse problema? Aumentando a receita para diminuir a 
importância dessas empresas na receita total. Não há outro caminho saudável. E isso nos 
remete novamente, assim como foi colocado em tópicos anteriores, à falta de políticas 
municipais de Desenvolvimento Econômico sérias e competentes e à falta de fomento à 
economia local.

A cidade está desde 2002 sem rumo no planejamento da economia local. 
Sem vocação. O grande desafio dos próximos prefeitos será mudar essa 
realidade e estabelecer um planejamento moderno, consistente, de 
longo prazo e com grande engajamento da população. Continuar com a 
mesma lógica de governo que esteve presente em 12 dos 18 últimos anos 
faz algum sentido?

A perigosa matriz de receitas

- - - - 
Fonte: COMDEC, Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul.
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Uma pergunta que se faz muito hoje em dia em 
São Caetano do Sul é se realmente precisamos de
19 vereadores em uma cidade de apenas 15,331 km2!

O art. 29 da Constituição Federal, juntamente com a Emenda nº 58, de 2009, define 
no inciso IV um número máximo de vereadores conforme o número de habitantes do 
município. Mas o que estabelece de fato a quantidade de vereadores é a Lei Orgânica de 
cada município, a lei máxima que o rege, que respeita o que diz a Constituição Federal.

Para a faixa entre 120 mil e 160 mil habitantes, na qual São Caetano do Sul está atualmente 
enquadrada, podemos ter um máximo de 19 vereadores. Contudo, se confirmado 
no próximo Censo do IBGE que a cidade passou a ter mais de 160 mil habitantes 
(população estimada para 2019 era de 161.127 pessoas), não se espante se houverem 
pressões para que aumentemos o número de vereadores para 21! 

Mas, se estamos questionando a real 
necessidade de 19, como poderíamos 
falar em 21? Pois é! Será natural que 
algumas forças políticas, preocupadas 
em obter mais espaço para uso de 
dinheiro público e de poder, levantem 
essa bandeira.

Para a grande maioria dos munícipes, contudo, não há a menor necessidade de termos 
19 vereadores, quanto mais 21! É praticamente um senso comum que para uma cidade 
do tamanho de São Caetano do Sul um número entre 9 e 11 vereadores é mais do que 
suficiente para termos uma Câmara atuante e representativa. 

Alguns poucos levantam a tese de que com apenas 11 seria mais fácil e mais 
barato para um prefeito eventualmente fazer “acordos políticos” com a Câmara, 
aumentando o risco desse prefeito “comprar os seus vereadores”. Mas essa tese 
não se sustenta! O que realmente evita uma relação fisiológica (baseada em 
interesses políticos pessoais) entre a Prefeitura e a Câmara é elegermos um 
prefeito que não queira “comprar” vereadores e vereadores que não queiram “se 
vender” ao prefeito. O voto é a arma correta para que se faça essa seleção.

Mais do que isso, precisamos cuidar, como eleitores e como cidadãos, para que a relação 
entre o prefeito e os vereadores seja saudável em nossa cidade. Especialmente porque o 
histórico não é bom. Há 20 anos, para não irmos mais longe, a relação entre o Executivo e o 
Legislativo tem sido no mínimo estranha, o que tem levantado muitos questionamentos!

A estranha relação do Executivo com o Legislativo
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Há 20 anos não temos qualquer fiscalização séria, 
detalhada e transparente do Legislativo nas 
contas do Executivo. Pelo contrário, em diversas 
oportunidades a Câmara de São Caetano do Sul 
aprovou contas da Prefeitura que haviam sido 
rejeitadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). 

Evidente que essa é uma prerrogativa dos vereadores. Eles é que foram eleitos para decidir 
se aprovam ou não as contas do Executivo. Contudo, nessas ocorrências não ficou claro 

à população porque as contas foram aprovadas, 
mesmo com a desaprovação do TCE. Nunca 
houve transparência nesses atos, nem quaisquer 
esclarecimentos à população. E fiscalizar o 
Executivo é um dos papéis fundamentais dos 

vereadores. Eles são eleitos para isso e todos esperamos que cumpram esse papel com 
honestidade, competência e transparência. 
 
Diversas entidades da sociedade civil acompanham hoje em dia a produção legislativa em 
São Caetano do Sul. E o que se tem como resultado nesse período é que a absoluta maioria 
das proposições se limitou à criação de datas comemorativas e a concessão de títulos 
de cidadão sul-caetanense. Natural que essas propostas tenham que existir, mas apenas 
isso? Praticamente nada de realmente transformador e relevante para a cidade ficou 
evidenciado nesses acompanhamentos. É natural então deduzir que a Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, que tem um orçamento anual de cerca de R$ 50 milhões por 
ano, não devolve à cidade de fato, uma produção legislativa de qualidade, uma fiscalização 
séria ao Executivo e nem transparência de seus atos.

Natural também deduzir que há uma grande probabilidade de “interesses políticos” terem 
dominado a relação entre a Câmara e a Prefeitura nesse período, especialmente porque a 
maioria dos vereadores tem diversos parentes, familiares e amigos trabalhando como 
comissionados na Prefeitura, no SAESA, na USCS ou na Fundação ABC. Fica difícil 
imaginar que isso seja coincidência ou apenas capacidade técnica dos indicados.

Precisamos que os próximos prefeitos mudem radicalmente a forma de 
se relacionar com a Câmara. Precisamos de uma relação voltada para os 
interesses da cidade, para a discussão de projetos e para a fiscalização 
séria, competente e constante das contas do Executivo. 

E precisamos reduzir o número de vereadores para no máximo 11. 
Economizaremos muito dinheiro, que poderá ser direcionado para o 
cidadão, com mais verbas para Saúde, Educação e Segurança.
- - - - 

Fonte: MonitLegis, Câmara Municipal de São Caetano do Sul.
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A pandemia e seus efeitos para a cidade

É inegável que a pandemia do COVID-19 trouxe uma perspectiva nova para a vida urbana. 
De agora em diante podemos esperar grandes transformações nos hábitos e nos anseios 
da população, especialmente nas metrópoles e as cidades precisarão se transformar para 
acompanhar essa nova perspectiva.

Mais praças, grandes e cheias de natureza, mais áreas verdes, mais áreas de lazer e 
esportivas, mais arborização, mobilidade moderna, ciclovias, calçadas amplas, transporte 
público de qualidade e limpeza pública impecável serão premissas a serem atendidas. 

O trabalho em home office será priorizado em cada vez mais profissões e demandará 
oferta abundante de conexões de internet (de última geração e cada vez mais rápidas) e 
bairros autossuficientes. Cada bairro precisará oferecer autonomia na oferta de serviços, 

comércio e lazer, para evitar que seja necessário cruzar 
a cidade para coisas cotidianas. Trabalhar perto da 
residência será o objetivo de cada vez mais pessoas, 
para ganhar tempo disponível e qualidade de vida. 
Será prioridade de todos trazer, de alguma forma, o 
local de trabalho para mais perto de casa. Atualmente, 

grande parte dos moradores de São Caetano do Sul trabalha fora da cidade.

Na gestão pública o impacto da pandemia se estenderá para os próximos anos, com 
uma grande pressão sobre as receitas de São Caetano do Sul, que devem cair entre 
10% e 20% nos anos de 2021 e 2022. Daí em diante, o que irá determinar a recuperação 
da arrecadação será exatamente o que for feito nesses 2 anos. Mais do que nunca, o futuro 
está para ser construído. 

E fortes pressões também virão dos serviços públicos 
básicos. A demanda por Saúde de qualidade aumentará 
substancialmente e não só pelo anseio de mais cuidados por 
parte da população, mas pelos crescentes custos dos convênios 
particulares. O uso intensivo de tecnologia, seja na administração 
das filas e demandas ou na telemedicina, será inadiável.

Tecnologia que precisará dominar o cenário também na Educação. Permitir aos alunos 
do ensino municipal um contato mais intenso com tecnologias na sala de aula e oferecer 
a todos a capacidade de combinar ensino presencial com ensino remoto, irão demandar 
investimentos, infraestrutura, treinamento dos professores e muita capacidade de gestão.

O mundo mudou e vai mudar ainda mais. Precisaremos ter a capacidade de 
entender e realizar todas as mudanças que São Caetano do Sul precisa.
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Principais Problemas
de uma cidade que é maravilhosa
mas precisa caminhar para o futuro



25

Baixa Transparência dos Números
e Elevado Risco de Corrupção

Grande Número de Comissionados 
Acomodando Interesses Políticos

Matriz de Receitas 
Insustentável a Longo Prazo

Falta de Vocação Econômica 
e de Fomento à Economia Local

Falta de Inovação nos Últimos 18 anos,  
em Todos os Aspectos

Ocorrências Recorrentes de 
Enchentes nos Limites Periféricos

Educação Com Custos Elevados 
e Sem Orientação Para o Futuro

Saúde Com Custos Elevados
e Com Gestão Ineficiente

Segurança Pública Sem Estratégia 
Consistente e Sem Tecnologia

Máquina Pública Inchada e 
Com Baixa Eficiência Operacional

Dificuldades de Logística e Falta de 
Segurança nos Acessos da Cidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Falta de Foco no Cidadão: 
É Preciso Cuidar Melhor Das Pessoas

12

Necessidade de Revisão da Taxa do Lixo 
e da Coleta de Resíduos

13
Densidade Demográfica 
No Limite Superior14

Número Exagerado de Vereadores 
para as Necessidades da Cidade

15



#mudarébohmbohm  
  

COMO VAMOS TORNAR SÃO COMO VAMOS TORNAR SÃO CAETANO DO SULCAETANO DO SUL
UMA CIDADE MAIS UMA CIDADE MAIS HONESTAHONESTA, MAIS , MAIS JUSTAJUSTA,,

MAIS MAIS HUMANAHUMANA, MAIS , MAIS MODERNAMODERNA, MAIS , MAIS FORTEFORTE
E PRONTA PARA O E PRONTA PARA O FUTUROFUTURO!!
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Eixos Estratégicos
de Gestão
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Nossa gestão se norteará por 6 Eixos, definidos a partir da análise 
dos principais problemas e desafios da cidade. Os Eixos terão o 
papel estratégico de canalizar as ações das diferentes Secretarias 
ou funções de governo, de forma integrada e interrelacionada.

Os eixos serão responsáveis também pela formação do ambiente 
para evoluirmos, gradativamente, no rumo das dimensões 
definidas como fundamentais para a construção do conceito de 
Smart City.

Em resumo, se cumpridos os objetivos
dos 6 Eixos, naturalmente estaremos
nos transformando em uma Smart City.

Eixos Estratégicos de Gestão
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Mas, afinal, o que é uma Smart City?
Não existe uma definição exata sobre o que é uma Smart City e muitos 
difundem informações completamente equivocadas. Políticos inclusive, 
quando atingem uma determinada meta em alguma área de governo já 
propagam a sua cidade como Smart City!

Uma Smart City também não é a cidade dos Jetsons (lembra-se daquele 
desenho animado?), como muitos defendem.

Segundo a União Europeia,  que é o conceito que tomamos como base para 
esse Plano de Governo, Smart Cities são sistemas e pessoas interagindo 
e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o 
desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida.  Esses 
fluxos de interação são considerados inteligentes por darem resposta ao 
anseios da população e às necessidades sociais e econômicas da sociedade 
local. 

De acordo com o Cities in Motion Index, do IESE Business School na 
Espanha, 10 dimensões indicam o nível de inteligência de uma cidade: 

• Governança
• Administração pública 
• Planejamento urbano 
• Tecnologia
• Meio ambiente 
• Conexões nacionais e internacionais 
• Coesão social
• Capital humano 
• Economia

Não adiantam ações isoladas ou pontuais em algumas dessas dimensões, 
como alguns disseminam de forma política. É necessário que todas se 
harmonizem para que se caracterize uma Smart City. Que tudo funcione 
bem e atenda os anseios dos cidadãos. Não basta cumprir algumas metas 
em uma cidade cheia de corrupção e empreguismo. 

Com todas essas dimensões harmonizadas e em interação, aumenta-se a 
qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade 
da cidade. Todos vivem melhor e com progresso.
 

Eixos Estratégicos de Gestão
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TRANSPARÊNCIA TOTAL

Em São Caetano do Sul ainda temos um baixíssimo nível de Transparência! A divulgação 
de informações no Portal de Transparência municipal não resiste nem mesmo a análises 
primárias. A Prefeitura mostra seus números apenas parcialmente e sem detalhes. E um 
baixo nível de Transparência corresponde, em tese, a um elevado risco de corrupção. 

Mas o inverso também é verdadeiro. Quando aplicamos Transparência nos números da 
Gestão Pública diminuímos drasticamente o risco de corrupção. E o cidadão se sente 
valorizado e engajado nos projetos da cidade.

Por isso nós vamos mostrar todos os números da gestão municipal. Na íntegra, com 
todos os detalhes. Nada ficará escondido. Números, contratos, contabilidade, projetos, 
ações, iniciativas, compras, licitações, salários, cargos, nomes, atribuições, indicadores, etc.

Tudo ficará disponível para o cidadão em formato amigável (.pdf, 
.xlsx e .csv), para que qualquer um possa baixar os dados e fazer 
sua própria análise. Vamos facilitar a vida de quem tiver interesse 
em analisar os números da gestão municipal (Prefeitura, SAESA, 
USCS e todas as autarquias). Sabe aquele contrato que a gestão 
pública nunca mostrou? Ele também estará disponível. Tudo. Sem 
exceção. O dinheiro público é dos pagadores de impostos e à eles 
precisamos prestar contas.

O acesso da população a todos os números será nossa ferramenta popular de 
auditoria. Vamos mostrar tudo de forma clara, para que qualquer um possa entender, 
utilizando dashboards, gráficos, cronogramas e ferramentas visuais. Queremos todos os 
cidadãos ajudando a fiscalizar os números e evitar qualquer tipo de mau uso do dinheiro 
público, que no final é o nosso dinheiro. 
 
E tudo que encontrarmos de irregular das gestões passadas, vamos enviar ao MP 
(Ministério Público) e ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) para análise. Não seremos 
coniventes com nada de errado. Nosso objetivo será fazer de São Caetano do Sul um 
modelo de Transparência para o Brasil. E com isso, faremos da cidade também um 
modelo de honestidade. Teremos tolerância zero com a corrupção! Afinal, nós somos e 
continuaremos honestos. E quem não deve não teme!

Todos os recursos eventualmente economizados com o fim de qualquer 
corrupção que hoje seja praticada, serão investidos na qualidade dos 
serviços públicos, especialmente em Educação, Saúde e Segurança. Serão 
investidos para você cidadão! 

Eixos Estratégicos de Gestão
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FOCO NAS PESSOAS

A cidade não é do prefeito e nem dos 
vereadores! A cidade é dos cidadãos.

E é para todos os cidadãos que a 
Prefeitura precisa trabalhar.  Para você 
que paga impostos e precisa receber de 
volta serviços públicos de excelência.  Mais 
do que isso, que precisa receber de volta 
carinho, cuidado e atenção. 

Nós entendemos isso com clareza e 
teremos isso em mente em cada dia da nossa gestão. Tudo o que fizermos, será pensando 
nas pessoas: 

• Quando implementarmos transparência total nos números;
• Quando praticarmos tolerância zero com corrupção; 
• Quando informatizarmos todos os serviços públicos, para podermos 

oferecer um atendimento de alto nível, sem filas e sem esperas; 
• Quando dermos eficiência na máquina pública com o uso intensivo de 

tecnologia e corte de 80% dos comissionados (que drenam dinheiro 
público para atender acordos políticos), para fazermos mais com menos e 
economizarmos dinheiro público; 

• Quando eliminarmos todas as mordomias e regalias de Secretários, Diretores 
e de qualquer outro funcionário público;

• Quando prestarmos um serviço de zeladoria impecável, para manter a 
cidade sempre limpa, segura e agradável; 

• Quando melhorarmos a mobilidade, para que todos possam se deslocar com 
tranquilidade, conforto e menores custos;

• Quando melhorarmos ainda mais a Saúde, a Educação e a Segurança, com 
tudo o que economizarmos com eficiência e moralidade;

• Quando cuidarmos da saúde das pessoas estimulando uma vida saudável 
em todas as políticas públicas;

• Quando aumentarmos a liberdade econômica, acabando com taxas, licenças 
e alvarás desnecessários, facilitando a vida de quem quer empreender;

• Quando fomentarmos a economia, com práticas de DEL (Desenvolvimento 
Econômico Local), para tornar São Caetano do Sul forte e pujante.

Afinal, gerir a Prefeitura é cuidar da cidade, é cuidar das pessoas. É garantir 
o retorno dos impostos em serviços públicos de excelência! 

Eixos Estratégicos de Gestão
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CONECTIVIDADE SEM LIMITES

Conectividade!
Essa é a ferramenta mais importante 
na atualidade para gerar eficiência, 
produtividade, progresso e fomento. 

Seja na iniciativa privada ou na gestão pública, as estruturas, plantas, processos e políticas 
precisam conversar em tempo real com seu ecossistema. Na gestão pública, antes 
de tudo, a conectividade é uma das infraestruturas fundamentais para atração de 
investimentos e para a felicidade do cidadão. Nenhum investimento significativo é feito 
hoje em dia sem que o ambiente conte com elevada conectividade, alto grau de evolução 
nas redes de comunicação de dados e políticas claras nesse sentido. 

E apesar dos apenas 15,331 km2 de território serem um ambiente muito simples de 
transformar, São Caetano do Sul ainda não conseguiu enxergar isso, especialmente nas 
últimas administrações Paulo Pinheiro e José Auricchio Jr! O discurso de modernidade é 
facilmente desmontado pelos fatos!

Pelo contrário, a cidade ainda inibe a criação de infraestrutura de conectividade 
com elevadas taxas e tributos aplicados sobre o investimento das operadoras. Já 
foi inclusive demonstrado à Prefeitura que isentar de taxas e tributos a instalação de 
infraestrutura de comunicação de dados aumentaria a receita de ICMS mais do que 
proporcionalmente ao benefício concedido nas taxas. Ou seja, melhoraria a receita total da 
cidade e ainda traria progresso. Mas nada foi considerado!

Com isso muitos bairros, inclusive a mais nova área urbanizada da cidade, que foi criada 
com a proposta de ser moderna, arrojada, inovadora e polo de investimentos significativos, 
o Espaço Cerâmica, tem baixíssima oferta de conectividade, tanto residencial quanto 
comercial, o que impediu e ainda impede a chegada de todos os investimentos esperados.

E de agora em diante, a disponibilidade de conexões de alta velocidade determinará 
ainda mais a capacidade de uma cidade ou região em se adaptar aos novos tempos, 
fomentar a economia local e atrair investimentos.

Vamos inundar a cidade com infraestrutura e oferta de conectividade de 
última geração (fibra ótica e 5G). Redução de custos, progresso, fomento e 
aumento da eficiência geral da economia local.

Eixos Estratégicos de Gestão
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EFICIÊNCIA NA GESTÃO
A administração pública municipal compra 
mal, administra mal os recursos (financeiros 
ou não) e está muito longe de ser eficiente. 
Essa é a difícil realidade na absoluta maioria 
dos municípios brasileiros. 

Embora com todas as ruas asfaltadas, redes de esgoto 
e saneamento prontas e não tendo que atender as 
demandas básicas que caracterizam 99% dos municípios 
do país , São Caetano do Sul conviveu nos últimos 20 anos 
com déficits e problemas crônicos:

• Falta de planejamento estratégico consistente e de longo prazo; 

• Secretarias e departamentos superdimensionados em pessoal, abrigando 
cabides políticos (familiares e amigos de vereadores, de secretários e de 
pessoas de relação estreita com o poder público), além de servidores públicos 
desmotivados, mal administrados e usados como massa de manobra política; 

• Processos arcaicos  e com baixo nível de informatização na maioria das 
secretarias e funções de governo, ao lado de estoques mal administrados, 
permitindo fraudes ou erros e facilitando a ocorrência de corrupção;  

• Poucos fornecedores em processos de licitação e muitos deles com processos 
por fraudes licitatórias em outros municípios, além de muitos participantes 
serem empresas recém formadas com sócios já conhecidos pela relação 
próxima com a prefeitura, indicando baixo nível concorrencial nas compras e 
possíveis manipulações de contratos; 

• Contratos com custos acima da média de mercado ou com detalhes não 
auditados pela população. 

Enfim, São Caetano do Sul tem passado longe da eficiência, tanto operacional quanto 
financeira e administrativa. O grande desafio desse eixo de gestão será mudar 
radicalmente essa realidade.

Todos os recursos economizados com os ganhos de eficiência ou redução 
dos custos operacionais, serão investidos para melhorar ainda mais a 
qualidade dos serviços públicos, especialmente em Educação, Saúde e 
Segurança. Serão investidos para você cidadão! 

Eixos Estratégicos de Gestão
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INOVAÇÃO CONTÍNUA

Inovação é a razão da evolução, 
especialmente no mundo moderno. 
Mas infelizmente o setor público brasileiro inova pouco, ou 
praticamente nada. E isso é marcante também na Prefeitura 
de São Caetano do Sul, que nas últimas duas décadas pouco 
evoluiu, pouco inovou, pouco se modernizou. E, igualmente, 
pouco incentivou a inovação e a modernização da economia 
local.

Mas o que é Inovar na gestão pública? Comumente se 
confunde inovação com informatização, mas inovação não 

precisa necessariamente estar relacionada com softwares ou computadores. Inovação é 
“ato de inovar”, “aquilo que é novo, coisa nova, novidade”. Inovar é inventar, sejam ideias, 
processos, ferramentas ou serviços. 

Uma nova forma de coletar lixo e resíduos, uma nova ferramenta para fazer a limpeza de 
ruas, uma nova tecnologia para gerenciar o trânsito e a mobilidade, uma nova forma de 
comprar para obter melhores resultados ou até mesmo a informatização de processos e 
rotinas administrativas.

Nós vamos quebrar essa estagnação e realmente inovar! Vamos encontrar novas 
maneiras de fazer a zeladoria, de pensar mobilidade, de gerir e fomentar a economia local, 
de eliminar filas e esperas, de gerenciar a Saúde e a Educação, de nos aproximarmos dos 
cidadãos e muito mais. Inovação não deve ter limites e nem prazo de finalização!

Um exemplo de inovação pode ser o uso de asfalto permeável em regiões onde existem 
ocorrências de alagamento. Ou a utilização de máquinas para a limpeza de ruas, 
diminuindo o uso de mão de obra e agilizando o trabalho. Ou ainda a centralização da 
gestão dos carros da prefeitura, evitando que uma determinada secretaria tenha carros 
parados enquanto outra tem a necessidade de mais carros. É uma busca incessante por 
melhorias e menores custos. É respeito ao dinheiro público! É evolução contínua.

Nós vamos provocar muitas inovações. Vamos encontrar novas maneiras 
de fazer as mesmas coisas, novas formas de resolver problemas. Vamos 
incentivar a economia local com inovações, ideias e políticas públicas. 

Eixos Estratégicos de Gestão
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SUSTENTABILIDADE PLENA
O termo “desenvolvimento 
sustentável” foi usado pela primeira 
vez em 1987, por Gro Harlem 
Brundtland, ex-primeira-ministra 
da Noruega, em seu livro “Our 
Common Future” onde escreveu: 
“Desenvolvimento sustentável 
significa suprir as necessidades do 
presente sem afetar a habilidade 
das gerações futuras de suprirem 
as próprias necessidades”.

O conceito da Sustentabilidade é sustentado por três pilares principais, que estão 
divididos em aspectos ambientais, sociais e econômicos. Alguns estudos sobre 
o assunto também consideram os aspectos culturais e tecnológicos importantes 
complementos para a manutenção da sustentabilidade.

Nós trataremos Sustentabilidade de forma ampla, plena. E vamos iniciar 
implementando os ODS. Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) fazem 
parte uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 
metas a serem atingidos até 2030, denominada Agenda 2030.

Nesta agenda estão previstas ações de erradicação da pobreza, segurança alimentar, 
agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do 
clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas 
terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. 

A Agenda 2030 traz uma série de oportunidades para os municípios, relacionadas 
a materiais, ferramentas, parcerias e recursos que possibilitam o aprimoramento da 
gestão e de políticas públicas, além da promoção do desenvolvimento sustentável local.  
A implementação dos ODS envolverá todas as Secretarias e Conselhos Municipais e terá 
impactos no PPA (Plano Plurianual), na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na LOA (Lei 
Orçamentária Anual).

São Caetano do Sul precisa estar preparada para cumprir todas as metas da 
Agenda 2030 (que ao contrário do que alguns pensam não é um “projeto da 
esquerda”) e se destacar nesse caminho. O benefício será de todos nós e das 
nossas gerações futuras.

Eixos Estratégicos de Gestão
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Compromissos
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COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS
Teremos como fundamentais os 
compromissos abaixo, que estarão 
contidos em todas as propostas e 
projetos e nortearão nossa gestão:

• Cuidar das pessoas, em primeiro lugar.

• Praticar tolerância zero com corrupção e desvios de dinheiro público.

• Oferecer máxima transparência em todos os processos, atos e ações.

• Não aumentar impostos e trabalhar incansavelmente para reduzi-los.

• Não utilizar mordomias ou privilégios e combatê-los ao máximo.

• Ter responsabilidade e honestidade com o dinheiro do pagador de impostos.

• Garantir serviços públicos de excelência.

• Desburocratizar, desregulamentar, simplificar, facilitar.

• Inovar sempre, para cada vez mais fazer mais com menos.

• Incentivar e fomentar o empreendedorismo e a economia local, promovendo 

o progresso da cidade e dos cidadãos.

• Incentivar a nova economia (startups, fintechs, aceleradoras, etc).

• Usar tecnologia intensivamente, seja para redução de custos seja para melhoria 

da qualidade, da disponibilidade e da acessibilidade dos serviços públicos.

• Fazer da gestão pública um meio para melhoria da qualidade de vida de 

todos os cidadãos de São Caetano do Sul, sem privilégios a quem quer que seja.

• Construir relações de honestidade com o Legislativo e com toda a sociedade.

• Não realizar obras eleitoreiras, especialmente em final de mandato.

Compromissos
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COMPROMISSO DE CONTINUIDADE

“Não vamos descontinuar ou eliminar nenhum 
benefício, programa, política ou atendimento 
que exista atualmente. Vamos melhorá-los, 
modernizá-los e, quando necessário, ampliá-los.”

Compromissos
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Propostas e Projetos 
O INÍCIO DE TUDO
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O INÍCIO DE TUDO
Reestruturação das Secretarias 

Nosso governo começará do início. Um dos primeiros atos 
será criarmos uma estrutura de Secretarias coesa, integrada, 
consistente, interoperável, moderna e que faça sentido lógico 
para o futuro de eficiência que iremos construir. Não falamos 
em inovação? Pois bem, já começaremos inovando.

Hoje existem na Prefeitura 18 Secretarias, pesadas, inchadas, políticas, ineficientes e 
lentas. E, evidentemente, caras. Vamos reduzir para apenas 5 Secretarias técnicas, que 
integrarão funções de governo similares, complementares e/ou dependentes. Com 
isso, o planejamento poderá ser otimizado e as ações integradas, com mais foco e mais 
eficiência. Evidente que além de tudo isso, ganharemos também uma grande economia 
de dinheiro. Os custos, diretos e indiretos serão muito menores.

Enormes ganhos serão sentidos também no dia a dia dos serviços públicos, que irão 
melhorar ainda mais, passando a ser operados a partir de estruturas de planejamento, 
análise e decisão mais coerentes e mais organizadas.

Propostas e Projetos
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Secretaria de Governo:
Se-Gov 
Será responsável por todas as ações de Governo, englobando as 
Diretorias de Governo, Comunicação e Procuradoria Geral e Assuntos Jurídicos.
 
Adicionalmente englobará a Diretoria de Controladoria, Transparência e 
Controle Social, porque o tema transparência e combate à Corrupção será 
considerado um tema prioritário de governo, uma política básica a ser 
acompanhada de perto pelo Prefeito, para que seja efetiva e possa garantir 
que todos os números sejam inteiramente divulgados, de forma clara, ampla 
e acessível, incentivando a criação de uma cultura de transparência na 
gestão pública de São Caetano do Sul. 
 

Secretaria de Gestão:
Se-Gest 
Será responsável por todas as ações de gestão que envolvam 
planejamento, metodologias, gestão de recursos (financeiros ou não), 
infraestrutura e fomento à economia local. Englobará as Diretorias de 
Fazenda, Planejamento, Gestão de Pessoas, Compras e Gestão de Contratos, 
Gestão de Projetos (PMO), Tecnologia e Conectividade e Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Sustentabilidade. 

Secretaria de Saúde e Assistência Social:
Se-Assist 
Será responsável por todas as ações de saúde 
e assistência social, englobando as Diretorias de 
Saúde, Assistência Social e Inclusão Social e Apoio 
às Pessoas com Deficiências.

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:
Se-Educ 
Será responsável por todas as ações de Educação, Cultura e Esportes, 
englobando as Diretorias de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Infância e 
Juventude e Valorização da Terceira Idade.

Secretaria de Segurança, Serviços e Zeladoria:
Se-Serv 
Será responsável por todas as ações de Segurança, Serviços e Zeladoria, 
englobando as Diretorias de Segurança, Serviços Urbanos e Zeladoria, 
Mobilidade e Obras e Habitação.
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E a Ouvidoria Municipal?

Você deve estar se perguntando, mas onde está a Ouvidoria Municipal na 
estrutura proposta?

A Ouvidoria será tão importante na nossa gestão e no nosso modelo de 
administrar com eficiência, transparência e honestidade, que terá um papel 
fundamental.

A Ouvidoria será staff do Prefeito, ou seja, se reportará diretamente a ele e 
terá carta branca para resolver problemas e encontrar soluções em todas 
as Secretarias e Diretorias.

Sempre que um cidadão sentir que algo está errado ou não se sentir 
inteiramente atendido pelo serviços públicos, poderá acionar a Ouvidoria. 
Teremos uma mulher como Ouvidora Municipal, justamente pelo fato das 
mulheres terem um olhar de mais cuidado e mais carinho sobre as coisas.

A Ouvidora escutará você atentamente e trabalhará para resolver o seu 
problema e lhe devolver uma solução, em um tempo pré-determinado. Nada 
de ficar enrolando ou nem responder.

E como ela se reportará diretamente ao Prefeito, poderá passar a ele qualquer 
dificuldade em solucionar qualquer questão.

Você poderá acessar a Ouvidoria pessoalmente, por telefone, por e-mail ou, 
melhor dos casos, diretamente pelo app da cidade, que será criado e está 
detalhado neste Plano de Governo.
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Escolha de Secretários e Diretores

Os secretários e diretores serão todos escolhidos por 
competência em cada área, através de processo seletivo, 
para que possamos selecionar os melhores para uma gestão 
competente. Nenhuma indicação política será feita. Não temos 
dívidas políticas a pagar e nem interesses escusos a retribuir. 

Poderá se candidatar ao processo seletivo qualquer pessoa que se julgue competente e 
tenha trajetória ilibada e formação/experiência para a função desejada, inclusive servidores 
públicos municipais. Não analisaremos as orientações políticas dos candidatos, pois não 
estaremos contratando ninguém para fazer política. 

Evidente que os escolhidos precisarão seguir as orientações políticas, valores e princípios 
do prefeito e não haverá espaço para atuações políticas. Todos serão contratados única e 
exclusivamente para fazer gestão e terão seu desempenho permanentemente avaliado, 
segundo métricas e metas pré estabelecidas. Permanecerão nos cargos aqueles que 
apresentarem bom desempenho, como acontece em qualquer empresa ou organização. 

Porque no poder público precisa ser diferente?

Já temos diversos exemplos 
dessa postura positiva de 
escolha de profissionais, que 
nasce da necessidade de tornar 
a gestão pública eficiente: o 
governador Romeu Zema, de 
MG (NOVO-MG) por exemplo, 
recentemente declarou que 
conheceu seus secretários 
quando chegou para 
trabalhar no primeiro dia de 
governo. Todos haviam sido 
contratados por competência, 
através de processo seletivo. 

Não por acaso, Romeu Zema é 
indicado em diversas pesquisas 
e até por senso comum, como 
o melhor governador do Brasil. 
Está recuperando Minas 
Gerais depois de assumir um 
estado completamente falido e 
desestruturado.
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O fim da “farra” dos comissionados

Vamos cortar 80% dos comissionados.

Não farão falta e não precisamos agradar 
a ninguém com dinheiro público. Não 
temos acordos políticos para atender!

 
Em 2019, reportagem da CBN mostrou que apenas na 
Fundação ABC existiam cerca de 150 “apadrinhados 
políticos”, recebendo por conta das prefeituras do 
ABC, incluindo esposas, filhos e parentes de políticos, 
entre outros. É a “velha política!”

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/271069/
atropelando-justica-prefeitos-do-abc-usaram-fundac.htm

Todos sabem que a cidade tem atualmente um número enorme de comissionados 
(Prefeitura, USCS, SAESA, Fundação ABC, Consórcio Intermunicipal, etc), atendendo 
interesses do grupo político do prefeito, de vereadores e de outros parceiros políticos. 80% 
desses comissionados serão cortados e não farão falta, pois não desempenham papel 
importante ou relevante na administração pública. Boa parte deles não são nem mesmo 
necessários. Dizem por aí que um grande número nem aparece para trabalhar! 

Manteremos apenas 20% dos comissionados, necessários para a gestão pública, que 
serão selecionados por processo seletivo. Poderá se candidatar ao processo seletivo 
qualquer pessoa que se julgue competente e tenha formação/experiência para a função 
desejada e trajetória ilibada, inclusive servidores públicos municipais.

Não analisaremos as orientações políticas dos candidatos, já que ninguém será contratado 
para fazer política. Evidente que os escolhidos precisarão seguir as orientações, valores e 
princípios do prefeito e não haverá espaço para atuações políticas.

Todos serão contratados única e exclusivamente para fazer gestão e terão seu 
desempenho permanentemente avaliado, segundo métricas e metas pré estabelecidas. 
Permanecerão nos cargos aqueles que apresentarem bom desempenho, como acontece 
em qualquer empresa ou organização. 

Porque no poder público precisa ser diferente?
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Valorização dos Servidores Públicos

Os servidores públicos municipais, 
que se prepararam e passaram 
em concurso público, terão papel 
fundamental em nossa gestão! 

Atualmente os servidores são mal geridos e muitas vezes até utilizados como “massa 
de manobra política”, o que é lamentável. É natural que estejam pouco comprometidos 
com resultados. Você não estaria se fosse tratado assim?

Iniciaremos uma nova fase na gestão municipal onde os servidores públicos passarão 
a ter um papel fundamental na gestão, para podermos entregar aos cidadãos serviços 
públicos de excelência, muito melhores do que já são. Serão nossa força de trabalho 
primária, geridos em uma grande e estreita parceria. 

Vamos modernizar a relação com o funcionalismo, para garantir que todos olhem para 
os mesmos objetivos: a cidade e os cidadãos!  

Afinal, são os servidores públicos que se prepararam e passaram em concurso público para 
operar os serviços públicos. Sem a cumplicidade e o engajamento deles nos objetivos 
da gestão, nunca será possível entregar os melhores resultados possíveis para a 
população.

Ofereceremos treinamento, capacitação e adaptação para um ambiente de muita 
informatização e implementaremos políticas de valorização e de premiação por 
desempenho, para que todos se sintam motivados a dar o melhor de si para a cidade que 
os contratou. 

Deixaremos claro que todos nós, Prefeito, Vice-prefeita, Secretários, diretores e servidores 
públicos, trabalharemos para os cidadãos que pagam impostos! 

- - -
Iniciaremos nos primeiros 90 dias de governo a negociação efetiva dos planos de 
carreira e planos de saúde do funcionalismo (incluindo GCM - Guarda Civil Municipal), 
de forma a garantir que todos sejam valorizados, mas também de forma a garantir que no 
futuro não tenhamos distorções salariais que prejudiquem a gestão pública. 

Vamos inclusive buscar planos de saúde que atendam os anseios dos servidores 
públicos mas que, prioritariamente, tenham médicos e laboratórios da cidade em sua 
rede conveniada, para fortalecimento da economia local.
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Redução da Quantidade de Vereadores

É prerrogativa do Prefeito propor alterações na Lei Orgânica do Município para reduzir 
a quantidade de vereadores. E o faremos, logo nos primeiros dias de gestão. Se a nossa 
proposta é de eficiência para a máquina pública em todos os sentidos, nada mais justo do 
que propor também eficiência na Câmara Municipal.

Nossa proposta será para reduzirmos a quantidade de 
vereadores de 19 para 11, que precisará ser aprovada pela 
Câmara Municipal, ou seja pelos próprios vereadores. Caberá 
à população pressionar a Câmara, se julgar a proposta 
adequada, para que seja aprovada. Nós faremos a nossa parte! 

Note nos quadros adiante que a Câmara Municipal de São Caetano do Sul é a que tem o 
maior número de vereadores da região por km2  e o segundo maior número de vereadores 
por habitantes. Mesmo com a redução para 11 vereadores, que faria a cidade economizar 
cerca de R$ 25 milhões por ano, continuaremos nas mesmas posições, ou seja, ainda 
com muito menos eficiência por vereador do que a maioria dos demais municípios do 
Grande ABC. 

Vamos fazer mais com menos?
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Auditoria Completa do Passado

Vamos assumir a gestão de uma cidade. 

E para sermos verdadeiros com os cidadãos 
que nos elegeram esperando honestidade, 
justiça e responsabilidade, precisaremos saber 
onde estamos pisando. 

Se nada do passado irá nos afetar ou nos 
comprometer no futuro.

É senso comum que a cidade tem um histórico “no mínimo estranho” de pessoas que 
enriqueceram participando da gestão pública, de números mal divulgados, de falta 
de fiscalização séria do Executivo pela Câmara Municipal e de muito “apego ao poder”. 
Natural que possam existir problemas do passado que precisem ser corrigidos.

Iremos promover uma completa auditoria de todos os números, valores, processos, 
contratos e atos das gestões anteriores, com a contratação de auditoria externa de 
elevada reputação (escolhida entre as big four), para tornar claro o terreno em que 
estaremos pisando. 

Qualquer irregularidade, inconsistência ou problema encontrado, será enviado ao MP 
(Ministério Público) e ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) para as devidas apurações. 

É comum na política, todos sabem disso, o candidato que entra “preservar” os problemas 
ou irregularidades da gestão anterior, especialmente se a gestão anterior for do mesmo 
partido. Nós não teremos essa preocupação de preservar ninguém, porque nosso 
compromisso é e sempre será com o cidadão que paga impostos, com a verdade e 
com a honestidade. 

Dinheiro público é coisa séria!

- - - - 
Fontes: IBGE, Câmaras Municipais das cidades listadas.
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Propostas e Projetos 
POR EIXOS DE GESTÃO
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EIXOS DE GESTÃO 
TRANSPARÊNCIA TOTAL

• Criar nova Lei Municipal de Transparência, obrigando 
à divulgação integral de todos os números da gestão 
pública, tanto da Prefeitura quanto das autarquias e 
da Câmara Municipal, em 1 dia útil, em detalhes e na 
íntegra, fomentando o acesso pleno do cidadão à todas as 
informações da Gestão Pública, para a criação de cultura 
exemplar de transparência e moralidade. 
  

• Garantir que o Diário Municipal Eletrônico seja realmente 100% eletrônico, 
sem custos de impressão e passe a publicar a íntegra de todos os contratos, 
anexos e adendos assinados pela Prefeitura e autarquias, além de tudo que já 
é publicado hoje, possibilitando mais transparência nos atos legais. 

• Adotar medidas diversas para aumentar o número de participantes em 
concorrências e licitações, afim de diminuir o custo médio das compras 
através do aumento da oferta. Como por exemplo:  

• Divulgação antecipada do planejamento das compras anuais regulares, 
para que os fornecedores, fabricantes e distribuidores se programem para 
participações em concorrências e licitações;  

• Divulgação também para entidades de Controle Social devidamente 
cadastradas, para que auxiliem voluntariamente na pesquisa de mais 
fornecedores quando possível;  

• Cadastro de novos fornecedores podendo ser facilmente preenchido no 
Portal da Prefeitura, para eventuais interessados em participar de processos 
de compras e licitações; 

• Envio obrigatório por Lei (a ser criada) de e-mail para todos os fornecedores 
cadastrados, sempre que um processo de compra ou contratação for 
iniciado, para que possam participar se desejarem, bem como para 
entidades de Controle Social devidamente cadastradas para auditoria e 
acompanhamento. 

Propostas e Projetos
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• Transmitir Pregões e Licitações pela internet em tempo real, com gravação 
na íntegra, de áudio e vídeo em alta resolução, para consultas posteriores a 
qualquer momento pelos cidadãos. 

• Criar limites legais nos gastos com Propaganda e Publicidade, de no 
máximo 0,01% do Orçamento Anual, não cumulativo, afim de evitar gastos 
excessivos com propaganda e publicidade que costumam ser, em tese, um 
ambiente muito comum de corrupção. Publicidades poderão ser feitas nas redes 
sociais, sem custos adicionais para a cidade e atingindo 80% da população. 

• Incentivar as empresas de São Caetano do Sul a participarem de licitações, 
afim de fomentar, dentro da legislação vigente e sem nenhum privilégio, 
compras de fornecedores locais. Embora não exista previsão legal para priorizar 
fornecedores locais, a maior participação de empresas da cidade tenderá a 
aumentar o percentual de compras de empresas locais.(Consta também em outros tópicos) 

• Criar a Diretoria de Controladoria, Transparência e Controle Social, vinculada 
à Secretaria de Governo, com o objetivo de aplicar, melhorar continuamente 
e tornar inovadoras as leis e políticas de auditoria e transparência, além de se 
relacionar com a população e entidades de Controle Social para fomentar uma 
cultura de transparência e de combate à corrupção na cidade.  

• Criar a Diretoria de Compras e Gestão de Contratos, vinculada à Secretaria de 
Gestão, para centralizar e gerir, com publicidade total para os cidadãos, todos os 
Contratos, Processos de Compra, licitações e entregas de mercadorias e serviços. 

• Informatizar totalmente a gestão de estoques, para garantir que todo 
recebimento de mercadorias bem como todas as movimentações posteriores de 
entrada e saída sejam registradas, documentadas e gerem logs (comprovantes) 
para auditoria (inclusive com nome e identificação do servidor que movimentou) 
e rastreamento posterior. Para garantir ainda que toda a população possa 
acompanhar a qualquer tempo as movimentações e os saldos dos estoques 
municipais, para total clareza e transparência. A gestão de estoques ficará a 
cargo da Diretoria de Compras e Gestão de Contratos. 
 
Atualmente, em tese, o controle de estoques da Prefeitura de São Caetano 
do Sul é ineficaz e permite o “desaparecimento” de mercadorias sem a 
possibilidade de rastreamento. A gestão de estoques ineficaz é comumente, 
país afora, um grande facilitador da corrupção. 

• Auditar o passado e de forma permanente de agora em diante, com total 
transparência para a população, o uso de verbas públicas em autarquias 
e fundações, como Fundação das Artes, Fundação Municipal Anne Sullivan, 
Fundação Pró-Memória e USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 
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Compliance 
Compliance na gestão pública, parece um nome complicado, mas é simplesmente exigir 
dos gestores públicos, dos funcionários públicos, dos comissionados e dos fornecedores 
transparência, honestidade, integridade e rigor no trato com o dinheiro público.

• Criar Programa de Compliance através de Lei a ser enviada para o Legislativo, 
contendo: 

• Regras, políticas e procedimentos para habilitação de empresas a 
fornecerem para a gestão pública (Prefeitura, Autarquias e Câmara 
Municipal). Não poderão fornecer empresas envolvidas em problemas com 
a Justiça, especialmente as envolvidas em fraudes com a gestão pública. 

• Regras para a contratação de comissionados e terceiros, exigindo que 
tenham “ficha limpa” e reputação ilibada. 

• Regras para responsabilização do Prefeito, da Vice-prefeita, de servidores 
públicos ou de comissionados no trato com dinheiro público, afim de 
aumentar o rigor contra atos de corrupção ou improbidade administrativa. 

• Regras para auditoria externa periódica dos números da gestão pública. 

• Exigência para que todas as reuniões de Prefeito, Vice-prefeita, 
Secretários e Diretores, sejam gravadas. 

• Exigência para que todas as reuniões de Prefeito, Vice-prefeita, 
Secretários e Diretores, nunca possam acontecer sem pelo menos mais 
uma pessoa presente junto com o convidado para a reunião. 
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EIXOS DE GESTÃO 
FOCO NAS PESSOAS

A cidade não é do prefeito e nem dos 
vereadores! A cidade é dos cidadãos.

E é para todos os cidadãos que a Prefeitura 
precisa trabalhar.  Para você que paga impostos 
e precisa receber de volta serviços públicos 
de excelência.  Mais do que isso, que precisa 
receber de volta carinho, cuidado e atenção. 

E para que possamos oferecer o carinho, o cuidado e a atenção que você merece, nós 
precisaremos antes de qualquer coisa conhecer você. Saber quem você é. Para 
isso, aproveitando a conectividade que estará disponível na cidade depois das nossas 
intervenções descritas nesse Plano de Governo, vamos criar o Cadastro Cidadão. Chega 
de cartão isso, cartão aquilo, que você perde, esquece... 

Através do Cadastro Cidadão, que será inteiramente eletrônico e atenderá os requisitos 
da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a cidade lhe dará acesso ao app (Android e iOS) 
que conterá todos os serviços públicos e permitirá: 
 

• Agendar exames e consultas médicas na Saúde (teremos o seu prontuário 
eletrônico e todo o seu histórico, para saber como tratar e cuidar bem de você). 

• Usar recursos e facilidades da telemedicina municipal que criaremos. 

• Agendar e acompanhar vacinações da rede municipal para seus filhos. 

• Matricular e acompanhar online os detalhes de seus filhos na educação 
municipal ou nas creches municipais. 

• Abrir ocorrências de segurança, emergenciais ou não, que serão 
automaticamente repassadas à Polícia Militar e à GCM. 

• Solicitar apoios em emergências (ambulância, médico ou paramédico, GCM, 
Defesa Civil, bombeiros, etc). 

• Abrir e acompanhar processos de reforma ou construção de imóveis. 

• Confirmar presença em atividades culturais ou esportivas da cidade. 

Propostas e Projetos
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• Solicitar serviços de zeladoria e reportar problemas (buracos na via, semáforo 
desligado, ruas sujas, bueiros entupidos, etc). 

• Ver a posição financeira de seus impostos e taxas, emitir boletos para pagamento 
ou solicitar parcelamentos de débitos. 

• Solicitar certidões negativas de âmbito municipal. 

• Solicitar ou acompanhar o histórico de envios de remédios (quando aplicável). 

• Solicitar ou acompanhar o histórico de envios de cestas básicas ou outros 
benefícios (quando aplicável). 

• Acompanhar todos os seus benefícios sociais regulares. 

• Cadastrar necessidades especiais de acessibilidade, médicas, etc. 

• Cadastrar e manter atualizado seu curriculum, para que seja disponibilizado para 
as empresas da cidade e gerar ofertas de emprego para você. 

• Acessar diretamente o Diário Oficial Municipal Eletrônico. 

• Analisar todas as informações, números, gráficos e indicadores da administração 
pública disponíveis no Portal da Transparência, bem como solicitar informações 
adicionais de transparência (Lei de Acesso à Informação). 

• Acessar informações sobre as linhas de transporte municipal. 

• Acompanhar o tempo de chegada de ônibus das linhas municipais, a partir da 
sua localização. 

• Receber alertas e avisos da Defesa Civil e comunicados gerais da Prefeitura. 

• Comunicar-se com a Ouvidoria Municipal. 

• Acessar gratuitamente a rede wifi da cidade.

• Cadastrar seus familiares, veículos e pets. 

• Avaliar o atendimento em qualquer dos serviços 
públicos utilizados, para que possamos ouvir de 
todos o quanto ficaram satisfeitos e se tem 
alguma sugestão ou recomendação de melhoria. 

• Outros serviços e facilidades diversas. 
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Mais do que conceder acesso aos 
serviços públicos informatizados 
através do app, o Cadastro Cidadão 
permitirá que a cidade tenha uma 
visão muito clara das necessidades 
e das carências da população.

Com as informações que todos irão cadastrar a cidade poderá estimar com mais precisão 
como os serviços públicos devem ser dimensionados e oferecidos. Poderá estimar a 
quantidade de vagas necessárias nas escolas nos anos seguintes, a quantidade de 
exames e consultas que serão demandadas, a quantidade de mulheres que tenderão a 
engravidar, em que bairro poderão faltar escolas e muitos outros dados.

A cidade poderá ser preparar melhor para atender a todas as demandas! 
  

 

Uma plataforma de inteligência voltada para o cidadão
 
O Cadastro Cidadão fará parte da plataforma de inteligência da prefeitura, onde todos 
os processos, sistemas e serviços públicos estarão conectados. Uma única nuvem estará 
interagindo todos os fluxos e processos e dando à cidade capacidade de planejamento, 
de execução e de operação. 

Estarão ligados nessa mesma plataforma:

• Sensores de diversos tipos espalhados por toda a cidade, que permitirão 
mapear o fluxo de veículos e de pessoas, nos diferentes horários e nos diferentes 
dias da semana, além de prever alterações no clima. 

• Semáforos inteligentes que permitirão dar fluidez ao trânsito e gerar dados. 

• Câmeras inteligentes que conseguem gerar imagens, identificar placas de 
veículos e infrações de trânsito ao mesmo tempo, gerando mais dados. 

• Barreiras virtuais, que permitirão identificar em tempo real pessoas 
posicionadas onde não deveriam estar e comportamentos suspeitos. 

• Informações de todas as Secretarias, como volume de atendimentos e tipos de 
doenças na Saúde, frequência e características dos alunos da Educação, volume 
e tipos de ocorrências na Defesa Civil, quantidade de novas empresas abertas, 
quantidade de obras em andamento e tudo o que for relevante.
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• Informações climáticas, dados históricos e previsões. 

• Informações do IBGE, dados históricos e projeções. 

• Diversas outras fontes de dados que sejam relevantes, de forma crescente.

A partir de todas as informações que serão geradas, utilizaremos ferramentas de Big 
Data,  BI (Business  Intelligence) e Inteligência Artificial para elevar significativamente 
a inteligência da gestão pública e a qualidade dos serviços públicos e oferecer uma 
experiência diferenciada aos nossos cidadãos. 

Afinal, estamos no século 21!

Priorizar o cidadão sempre!
 
Vamos priorizar o cidadão sempre. Inclusive nos pequenos detalhes que às vezes passam 
desapercebidos. Quer exemplos?

• Na maioria dos hospitais e pontos de atendimento da Saúde temos vagas 
para médicos e funcionários, mas não temos vagas para pacientes, para a 
população. Vamos reservar no mínimo 50% das vagas para os pacientes. 

• Para ser bem atendido, ganhar uma cesta básica ou ser incluído em 
algum benefício da Prefeitura, hoje você precisa falar com um vereador. 
Se submeter ao assédio por votos. Isso virou uma máquina de colecionar votos, 
todos sabem disso na cidade. Eles te ajudam mas fazem o seu cadastro para ficar 
importunando em troca de votos. Vamos desmontar essa máquina e atender 
bem todo mundo. Sem privilégios para ninguém. Todos serão bem atendidos. 
E a Prefeitura não atenderá mais esse tipo de “intervenção eleitoreira” de 
vereadores. Esse não é o papel deles. Isso é crime eleitoral. 

• O cidadão será sempre tratado com carinho, com atenção, com educação e 
com respeito. Respeito que começará na eliminação de toda e qualquer fila ou 
espera. Afinal o cidadão é quem paga tudo! 

• E em muitas outras situações.
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EIXOS DE GESTÃO 
CONECTIVIDADE SEM LIMITES

Inundar a cidade com infraestrutura 
e oferta de conectividade de última 
geração!  Redução de custos, 
melhoria da qualidade de vida, 
progresso, fomento e aumento da 
eficiência da economia local. 

• Acordos de cooperação e parcerias com operadoras para instalação maciça de 
fibra ótica por todos os pontos da cidade (sem receitas e sem custos para o 
município), transformando São Caetano do Sul na cidade com maior cobertura 
de fibra ótica no Brasil e com redundâncias. Afinal, são apenas 15,331 km2! 

• Programas de incentivo para instalações de redes subterrâneas de comunicação 
de dados, onde houver infraestrutura e substituição progressiva das redes 
aéreas legadas por redes subterrâneas. 

• Acordos de cooperação e parcerias com operadoras para instalação prioritária 
da tecnologia 5G assim que disponível, com cobertura de 100% da cidade. 
Transformar São Caetano do Sul em uma cidade vitrine das operadoras. 

• Interligação em fibra ótica de todos os edifícios, organismos, Secretarias, 
hospitais, pronto socorros, escolas, postos de atendimento e entidades 
municipais, para comunicação de processos de gestão em tempo real, 
oferecimento de serviços 100% online aos cidadãos, compartilhamento de 
informações (especialmente de Saúde, Segurança, Controladoria e Gestão) e 
colaboratividade, eliminando 100% das informações em papel ou desconectadas. 

• Interligação em tempo real da Prefeitura com todas as empresas e 
condomínios residenciais e comerciais, para atendimento de contingências, 
compartilhamento de imagens, estratégias e informações de segurança e de 
urgências, criando uma rede de comunicação colaborativa única. 

• Oferta de wifi de alta velocidade gratuito para todos os cidadãos residentes 
em São Caetano do Sul e cadastrados no Cadastro Cidadão.

Propostas e Projetos
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EIXOS DE GESTÃO 
EFICIÊNCIA NA GESTÃO

• Informatizar todos os processos e 
serviços públicos em uma única 
plataforma tecnológica, tornando a 
Prefeitura inteiramente digital, para 
reduzir custos, aumentar a eficiência e 
entregar serviços públicos de qualidade 
com agilidade e sem filas, no celular de 
cada cidadão;

• Reduzir o número de Secretarias de 18 para 5, para melhorar a integração, 
aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais. 

• Selecionar todos os Secretários e Diretores por especialidade e competência 
em processo seletivo. Não fazer nenhuma indicação política. 

• Cortar 80% dos comissionados e manter apenas os 20% necessários para a 
gestão pública, todos escolhidos por especialidade e competência em processo 
seletivo. Não fazer nenhuma indicação política. Entrará quem for competente 
e poderá se candidatar qualquer pessoa, inclusive servidores públicos que hoje 
não tem perspectiva de ascensão. 

• Adotar práticas de governança pública recomendadas mundialmente. 

• Exigir que a Câmara Municipal fiscalize com seriedade as contas e atos da 
Prefeitura e das autarquias. 

• Publicar online metas, objetivos e cronogramas, para fácil acompanhamento 
pela população do desempenho da Prefeitura, através da divulgação de 
números, gráficos e dashboards. 

• Criar a Diretoria de Compras e Gestão de Contratos, para administrar 
contratos e compras de forma centralizada e gerir os estoques com total 
rastreabilidade. Teremos ganhos de eficiência, compras melhor planejadas e 
nada mais será perdido ou furtado do estoque sem que saibamos quem foi o 
responsável. 

Propostas e Projetos
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• Acabar com cargos remunerados em Conselhos Municipais, que devem ser 
formados exclusivamente por voluntários da sociedade. 

• Criar o Conselho Municipal de Bairros, formado por voluntários de cada um 
dos bairros que se reunirão mensalmente com o Prefeito, com a Vice-prefeita 
e com os Secretários e Diretores, para discutir objetivamente os problemas 
da cidade e dos respectivos bairros. O objetivo fundamental desse Conselho 
é aproximar a prefeitura dos problemas da cidade, de forma clara, objetiva e 
orientada para resultados. 

• Criar a Diretoria de Gestão de Projetos, para que a gestão municipal e todas 
as demandas sejam administradas a partir de metodologias de gestão de 
projetos, para o compartilhamento eficiente de recursos entre as Secretarias 
e Diretorias. Colaborará também em captações de recursos de fomento, 
disponíveis nacional e internacionalmente e que raramente foram utilizados pela 
cidade por falta de projetos e de capacidade técnica; 

• Eliminar a prática de veículos serem da posse de Secretarias específicas. Os 
veículos serão da Prefeitura e serão compartilhados entre as Secretarias de 
acordo com a demanda, requisitados estritamente para uso em serviço 
público. Com isso maximizaremos o uso dos veículos oficiais e faremos mais 
com menos, evitando que algumas Secretarias tenham veículos em excesso 
enquanto outras tem falta. Ficarão de fora do compartilhamento veículos de uso 
específico (como ambulâncias por exemplo). 

• Manter programa permanente de manutenção e conservação de prédios 
e edifícios públicos (incluindo escolas, hospitais, prontos socorros, centros 
de atendimento, etc), para mantê-los sempre em perfeitas condições e evitar 
deteriorações que, como acontecem atualmente, acabam custando várias vezes 
mais por não existir manutenção periódica adequada. 

• Racionalizar o uso de edifícios públicos para diminuir, tanto quanto possível, o 
custo de aluguéis pagos pela Prefeitura e autarquias, em contratos muitas vezes 
obscuros e acima de valores de mercado. 

• Manter a gestão pública sempre próxima da população e dos seus anseios, 
seja através do Conselho de Bairros e de outras ferramentas, seja com o 
Prefeito e a Vice-prefeita estando sempre nas ruas, ouvindo as pessoas, 
acompanhando de perto o dia a dia da cidade e vivendo de perto os problemas. 

• Utilização de drones para diversas finalidades, como reforço e apoio à 
Segurança Pública, auxílio no atendimento de contingências e emergências, 
fiscalização do patrimônio público e do meio ambiente, monitoramento 
do trânsito, contribuições para a educação (fornecendo imagens para uso 
acadêmico) e apoio ao urbanismo, entre outras. (Consta também em outros tópicos)
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• Criar Plataforma de Inteligência, alimentada pelo Cadastro Cidadão (detalhado 
no tópico Propostas e Projetos: Eixos de Gestão: Foco nas Pessoas), por 
sensores diversos, por semáforos inteligentes, por câmeras de última geração, 
por barreiras virtuais eletrônicas e dados da gestão pública para, a partir de 
ferramentas de Big Data, BI e Inteligência Artificial, fazer cruzamento com 
outras fontes de dados e gerar capacidade de planejamento e predição para a 
administração pública municipal. 
(Consta também em outros tópicos) 
 
Além da elevada capacidade de colaborar na melhoria contínua dos serviços 
públicos e programas sociais, a plataforma de inteligência da cidade poderá ser 
compartilhada com desenvolvedores de apps, analistas ou outros profissionais 
que possam criar soluções para a cidade, sem custos, criando oportunidades 
de negócios. 
 
Evidentemente os dados dos cidadãos nunca serão compartilhados, 
respeitando a sua privacidade e individualidade e atendendo os requisitos da 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).  
 

• Montar Grupo de Trabalho multi secretarias para analisar a viabilidade 
econômico-financeira de tornar subterrâneas as linhas de alta tensão que 
cruzam a cidade, promovendo a completa reurbanização e valorização dessas 
áreas, considerando como possibilidade de viabilização, inclusive, parcerias com 
urbanizadoras e construtoras.
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EIXOS DE GESTÃO 
INOVAÇÃO CONTÍNUA

• Fazer com que todas as Secretarias e Diretorias apresentem 
no mínimo 2 inovações por mês em seus processos ou rotinas 
de trabalho, com prioridade para geração de eficiência e redução 
de custos. O resultado acumulado, no final de cada exercício, será 
significativo. Fazer, cada vez mais, mais com menos! 

• Criar convênios e Programas de incentivo à Inovação, para toda 
a sociedade. 

• Criar o Prêmio Municipal de Inovação, em parceria com universidades e 
entidades do município (USCS, IMT, Senai, Sebrae, etc), premiando as empresas 
do município, com o objetivo de fomentar uma cultura de inovação. 

• Criar políticas e infraestrutura para manutenção e atração de empresas com 
elevado grau de inovação ou elevado grau de agregação de valor, fomentando a 
economia local. 

• Tornar subterrâneas, progressivamente, as redes aéreas de energia elétrica e 
dados, começando pelas principais vias, a exemplo do que já acontece no Espaço 
Cerâmica, que não tem fiação aparente. 

• Inovar constantemente nos serviços públicos, para redução contínua de 
custos com aumento da qualidade e da satisfação dos cidadãos. 

• Privatizar ou conceder o teatro Santos Dumont, hoje um teatro antigo, arcaico, 
mal conservado e que consome muito dinheiro público, com o compromisso 
de termos um teatro moderno, tecnologicamente equipado e pronto para 
espetáculos teatrais e musicais de ponta.(Consta também em outros tópicos) 

• Privatizar o Estádio Municipal Anacleto Campanella, para sua transformação 
em arena multiuso. Serão regras da privatização a disponibilidade para treinos 
e jogos da AD São Caetano, bem como o ginásio poliesportivo para uso 
exclusivo da Prefeitura. Como contrapartidas a Prefeitura exigirá, entre outros,  
uma grande reurbanização e modernização do entorno, valorizando a região, e a 
transformação do ginásio esportivo (incluindo piscinas) em instalações modernas 
e de última geração, para treinos de alta performance.  (Consta também em outros tópicos)

Propostas e Projetos
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EIXOS DE GESTÃO 
SUSTENTABILIDADE PLENA

• Inovar nas políticas de coleta de lixo e gestão 
de resíduos e no seu financiamento, que foi 
estruturado de forma injusta, cara e sem discussão 
com a população, para reduzir ao mínimo e ratear 
melhor a Taxa do Lixo! 

• Elaborar estudo de viabilidade econômico-financeira e funding para 
construção de Usina de Incineração de Lixo geral, com filtros que geram 
baixo impacto ambiental e cuja queima produz energia reutilizável e material de 
construção, como bloquetes, brita, etc (utilizáveis em obras públicas). 

• Elaborar estudo de viabilidade econômico-financeira e funding para 
construção de Usina de Reciclagem de Lixo reciclável. 

• Implantar lixeiras modernas, de fácil coleta e esteticamente agradáveis por 
toda a cidade, priorizando lixeiras subterrâneas Atualmente a cidade tem 
poucas lixeiras e todas de mal conservadas.  (Consta também em outros tópicos) 

• Elaborar estudo de viabilidade econômico-financeira e análise de impacto 
para implantação a médio prazo de sistemas subterrâneos de sucção de lixo. 
(Consta também em outros tópicos) 

• Incentivar o uso de composteiras residenciais e trituradores em pias de 
cozinha, bem como de outros elementos modernos para tratamento de lixo 
orgânico, por todos os cidadãos empresas, edifícios públicos, parques e praças, 
para drástica redução da geração de lixo orgânico, afim de tornarmos a cidade 
um exemplo na geração de Lixo Zero. 

• Incentivar a reciclagem de lixo em programas municipais, a exemplo do 
“Moeda Verde” em Santo André, com diversos pontos de entrega em escolas, 
parques, praças e pontos estratégicos da cidade. 

• Plantar milhares árvores pela cidade em projeto inédito de arborização nos 
quatro anos de gestão, para aumentar decisivamente a arborização da cidade 
(a recomendação da OMS - Organização Mundial de Saúde é que tenhamos, 
no mínimo, uma árvore por habitante). 

Propostas e Projetos



63

• Atender requisitos de acessibilidade em escala continuamente crescente, 
seja em vias públicas como em edificações privadas e públicas, criando 
uma cultura consistente de acessibilidade na cidade. O que existe hoje de 
acessibilidade é incipiente, parcial e muitas vezes está degradado. 

• Converter a frota de veículos da Prefeitura e das autarquias para veículos 
elétricos, não poluentes e com menor custo operacional, equipados com GPS e 
câmeras de monitoramento, bem como sempre analisar pontualmente a melhor 
relação custo x benefício, entre comprar ou locar veículos. 

• Conscientizar e incentivar os cidadãos para adesão a programas de 
sustentabilidade e para a racionalização da geração de lixo e do consumo de 
energia elétrica e água. 

• Certificar prédios públicos e privados quanto a: uso de energia foto voltaica, 
telhado verde, racionalização do consumo de energia elétrica, reuso de água, 
mobilidade, acessibilidade, etc.  

• Eliminar completamente o uso de papel na administração pública, com a 
implementação de processos inteiramente eletrônicos, reduzindo a burocracia e 
facilitando a vida dos cidadãos. (Consta também em outros tópicos) 

• Fazer com que as contratações e compras públicas sejam sustentáveis, 
priorizando produtos naturais, recicláveis ou que protejam o meio ambiente, no 
limite das possibilidades oferecidas pela legislação vigente. 

• Revisar e renegociar os contratos de transporte público, para migração de toda 
a frota de ônibus para veículos elétricos a partir de 2022, para que tenhamos 
mais eficiência no transporte coletivo, com a redução do tamanho dos veículos 
(micro ônibus) em determinados horários e rotas e que tenham ar condicionado, 
câmeras de monitoramento e rastreamento da localização e tempo de espera 
pelo celular, incentivando a população ao uso de transporte público de 
qualidade.  
(Consta também em outros tópicos) 

• Implantar gradativamente os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), 
parte da Agenda 2030, com 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. 

• Mapear, documentar e estimular a preservação, junto com entidades da 
iniciativa privada e sem custos para o município, de espécies arbóreas em 
áreas públicas e privadas, com levantamento da quantidade e localização de 
espécies, assim como o plano de manejo e supressão, atendendo legislação 
específica. (Consta também em outros tópicos)
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• Trabalhar junto aos governos das cidades vizinhas e ao governo do Estado 
de São Paulo para a realização de reurbanizações e obras de mitigação dos 
riscos de enchentes nas regiões limítrofes da cidade. 

• Mitigar (resolver) em 80% o risco de enchentes nos limites da cidade, 
através de obras na Avenida do Estado e Guido Aliberti, da limpeza periódica 
da calha dos rios e dos bueiros, da implantação de asfalto permeável e de 
reurbanizações e obras estratégicas de competência municipal. 

• Instalar grelhas de retenção em todos os bueiros da cidade, para captação e 
retenção de resíduos que atualmente acabam indo para a rede de esgoto.

• Instalar 1.000 jardins de chuva iniciais em pontos estratégicos da cidade, 
preferencialmente onde exista grande concentração de enxurradas e 
alagamentos durante chuvas. Além de deixar a cidade mais bonita e com mais 
área verde, ajudam a evitar alagamentos. 
 
Nova York construiu 9.000 jardins de chuva para evitar que cerca de 2 milhões 
de metros cúbicos de água entrassem para o sistema de esgoto da cidade. A 
partir da implantação inicial, mais jardins de chuva poderão ser planejados.

 
Os jardins de chuva são construídos nas calçadas da cidade e não resultam 
na perda de vagas no estacionamento. Se assemelham a canteiros de árvores 
comuns, exceto que variam em tamanho, têm cortes que permitem que a água 
da chuva entre e transborde, além de serem projetados de uma maneira que 
podem receber cerca de 10 m3 de água (cada um) durante uma tempestade. Os 
jardins de chuva são projetados para que toda a água da chuva seja absorvida 
em menos de 48 horas. 
 
O jardim de chuva é uma 
ótima solução de urbanismo, 
pois traz um desenho 
inteligente para as cidades. 
Em regiões áridas, ele pode 
ajudar a trazer o verde e a 
umidade de volta. Já em 
locais úmidos, ajuda a reduzir 
enchentes. Poderiam ser 
aplicados em larga escala se 
fossem inclusos como norma 
nos manuais de obras e 
manutenção de prefeituras.  
 
https://ciclovivo.com.br/arq-urb/urbanismo/nova-york-tera-9-000-jardins-de-chuva-nas-cal
cadas/?fbclid=IwAR1UDNcC72knnQTj4Io90jM4T47n59IoD7Zz6X-mHu7-A3lPh4OZ94w6KWk 
 
https://ciclovivo.com.br/mao-na-massa/permacultura/jardins-de-chuva-estao-surgindo-
pela-cidade-de-sao-paulo/ 



65

• Migrar toda iluminação pública para lâmpadas de LED, mais eficientes e 
econômicas. 

• Migrar a iluminação de todos os complexos públicos (edifícios 
administrativos, hospitais, postos de atendimento, escolas, etc) para 
lâmpadas de LED, mais eficientes e econômicas. 

• Fomentar, organizar e apoiar a atividade dos catadores de recicláveis, 
criando um ecossistema de organização, recepção e reciclagem do lixo e 
remuneração pela atividade.

NOTAS: As propostas e projetos para sustentabilidade econômica estão contidas no tópico 
“Propostas e Projetos: Por Funções de Governo: Desenvolvimento Econômico”.
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Propostas e Projetos 
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A primeira e mais importante contribuição 
que daremos ao desenvolvimento da 
economia da cidade será fazer um governo 
honesto, claro, transparente e baseado em 
verdades e capacidade de gestão. 

Nenhuma cidade atrai investimentos quando o 
governo municipal está envolvido com problemas 
políticos, notícias de corrupção, desvios, fraudes 
eleitorais e outros problemas de probidade 
administrativa, honestidade e falta de transparência.

• Incentivar as empresas de São Caetano do Sul a participarem de licitações, 
afim de fomentar, sempre que possível e dentro da legislação vigente, que 
as compras sejam feitas de fornecedores locais. Embora não exista previsão 
legal para priorizar fornecedores locais, a maior participação das empresas da 
cidade nos processos de compra e licitações tenderá a aumentar o percentual de 
compras feitas de empresas locais. Consta também em outros tópicos)

• Extinguir todas as taxas, tributos e necessidades de licenças de âmbito 
municipal e implementar a MP 881/2019 do governo Federal (MP da Liberdade 
Econômica), que elimina taxas e alvarás de funcionamento para empresas de 
baixo risco e MEI’s, afim de diminuir a burocracia e facilitar o empreendedorismo. 

• Aumentar o Orçamento da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Sustentabilidade em cerca de dez vezes, para aproximadamente 
R$ 10 milhões anuais, possibilitando a formação de equipe e estrutura para a 
viabilização de todas as propostas aqui contidas (o direcionamento de verbas 
será viabilizado com cortes de “gorduras” nas verbas do Gabinete do Prefeito e da 
Diretoria de Governo).

• Inovar na mobilidade da cidade, de forma geral. (Consta também em outros tópicos)

• Criar convênios com entidades como SEBRAE, SESC, SESI e SENAI para a oferta 
de capacitação empresarial, treinamentos, recrutamentos e consultoria, com 
custos reduzidos e facilidade de acesso.

Propostas e Projetos
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• Reurbanizar e modernizar áreas comerciais estratégicas, como o Centro, 
a Visconde de Inhaúma, o centro comercial do Bairro Barcelona e o centro 
comercial do Bairro Fundação, entre outras. (Consta também em outros tópicos)

• Incentivar a recuperação e destinação de prédios em desuso ou degradados, 
fomentando a sua recuperação ou adaptação para novas atividades, comerciais, 
industriais ou de serviços.

• Incentivar e regulamentar a manutenção de muros e fachadas de imóveis 
particulares, residenciais ou não.

• Oferecer total liberdade e apoio para aplicativos de transportes e de 
entregas, bem como startups e fintechs, priorizando o empreendedorismo e a 
“nova economia”.

• Aumentar a oferta de infraestrutura de conectividade (inundar a cidade 
com conexões de fibra ótica e cobertura de 5G assim que disponível), para 
interligar os departamentos da Prefeitura, as escolas, os Hospitais, os Postos de 
Saúde, as autarquias, etc, facilitando o atendimento aos cidadãos e também 
permitir um ambiente propício aos investimentos e aos negócios de forma geral 
e também para incentivo à instalação de empresas de tecnologia, startups e 
fintechs.

• Construir uma nova rodoviária para a cidade (provavelmente em parceria 
com a iniciativa privada), no conceito das bus stations europeias, incluindo 
arrojo arquitetônico, modernidade, integração entre atividades de serviços,  
comerciais e de lazer, integração entre modais (ônibus, ferrovia, táxis, aplicativos 
de transporte, etc) e postos de autoridades policiais (PM, GCM, Juizado de 
Menores, etc) 
 
A rodoviária de São Caetano do Sul, quando construída, provocou um grande 
incremento na economia da cidade e, especialmente, do Centro, por muitos 
anos. Hoje, passados anos sem manutenção e modernização, exerce efeito 
ao contrário!  
 
Seu aspecto ruim, sua falta de utilidade e a falta de manutenção adequada 
tornaram o espaço feio, deprimente e inútil. Prejudica substancialmente a 
economia do Centro da cidade e contribui para prejudicar o desenvolvimento 
do bairro Fundação. 
 
A sua reconstrução e transformação em uma área moderna, arrojada, 
acessível e integradora de atividades econômicas e de lazer, será o motor 
para a necessária revitalização do Centro e do bairro Fundação.  
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• Reformar, revitalizar e reurbanizar, os viadutos e pontes da cidade, que estão 
há muito tempo sem manutenção e sem renovação, criando inclusive novas 
opções de acesso quando possível. (Consta também em outros tópicos)

• Promover a cidade para investidores nacionais e internacionais, através 
de programas de divulgação das vantagens competitivas da cidade e do seu 
ambiente altamente favorável à realização de negócios.

• Melhorar a prevenção da criminalidade, para aumentar a disposição ao 
consumo, ao investimento e ao empreendedorismo. (Consta também em outros tópicos)

• Criar programas de informação e orientação de acesso ao crédito, bem como 
de fomento à prática do microcrédito.

• Organizar feiras, congressos, eventos temáticos e concursos ao longo do 
ano, para divulgação de empresas e incentivo ao consumo local.

• Criar programas de incentivo à criação de negócios específicos, para 
diversificação, direcionamento e fortalecimento da economia local.

• Estruturar o Programa “Nota São Caetano”, com sorteios e distribuição de 
prêmios a partir de pontos conquistados com a apresentação de notas fiscais de 
empresas da cidade, comerciais ou de serviços.

• Manter serviços de zeladoria e limpeza impecáveis pela cidade, para oferecer 
sempre um ambiente saudável e agradável. (Consta também em outros tópicos) 

• Através do Cadastro Cidadão, criar rede de interação eletrônica ativa entre 
empresas da cidade que necessitem contratar e cidadãos que estejam em 
busca de estágios ou recolocação.  
 
O Cadastro Cidadão permitirá que você, se desejar, cadastre suas informações 
profissionais, seu curriculum, sua experiência, seu Linkedin, etc. Com isso, as 
empresas da cidade terão acesso ao seu cadastro sempre que desejarem 
contratar. Você estará disponível e visível para as empresas da cidade, de 
forma simples e objetiva. 
 
Da mesma forma, criaremos na mesma plataforma tecnológica a possibilidade 
das empresas, sem custos, cadastrarem vagas, oportunidades e estágios, 
aproximando-as dos profissionais e estudantes da cidade. A cidade agirá 
ativamente como um hub de geração de empregos locais. E as empresas 
terão benefícios. Quanto mais contratarem pessoas da cidade,  mais benefícios 
terão. Cidadãos, empresas e universidades unidos em objetivos comuns. 
 
Chega de perder 2 ou 3 horas diárias no trânsito para ter um bom emprego!
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• Criar áreas vocacionadas, com a instalação de um parque industrial e dois 
parques tecnológicos, para abrigar polos de empreendedorismo, startups e 
fintechs. 
 
Há muito se fala na criação de polos tecnológicos em São Caetano do Sul. Mas 
só se fala, sem ações práticas efetivas. Vamos criar dois parques tecnológicos 
para a cidade, já passou da hora, para abrigar empresas da nova economia, 
startups, fintechs, incubadoras, etc. e empresas de serviços voltados à 
tecnologia com elevada agregação de valor. Estimamos que essa iniciativa 
terá a capacidade de gerar entre 5.000 e 10.000 novas vagas de trabalho 
na área de tecnologia. 
 
Criaremos também um parque industrial no Bairro Prosperidade, com 
reurbanização e adequação da área para atividades industriais. A intenção é 
atrair cerca de 1000 empresas, entre microempresas e empresas de pequeno e 
médio porte e gerar cerca de 5.000 empregos. 

• Criar programas de oferta de infraestrutura, incentivo, treinamento e 
capacitação gerencial, para as empresas da cidade aumentarem as vendas 
através do comércio eletrônico com custos reduzidos, abrindo novos mercados 
e novas perspectivas a todos e fortalecendo a economia local. Capacitar a cidade 
para ser, proporcionalmente, o maior centro de comércio eletrônico do país. 
 
A cidade vai incentivar, com treinamentos, capacitação, recursos tecnológicos 
e infraestrutura de conectividade, que as empresas de São Caetano do Sul se 
voltem para o comércio eletrônico. E vamos incentivar e fomentar que mais 
empresas de comércio eletrônico venham para a cidade utilizar um ambiente 
propício à atividade. Mais conectividade, mais facilidades logísticas, mais 
segurança, mais mão de obra qualificada. E mais empregos locais. 

• Criar e gerir APLs (Arranjos Produtivos Locais), para a integração, capacitação 
e ampliação de mercado de empresas similares, especialmente as micro, 
pequenas e médias empresas.

• Aproximar as escolas e universidades da cidade com o empresariado 
local, com o incentivo à participação em APLs e arranjos produtivos, com o 
desenvolvimento de cursos e grades voltadas para as necessidades locais, com 
a oferta de bolsas de estudos e com a colaboração nos programas e políticas de 
DEL (Desenvolvimento Econômico Local).

• Gerar através de acordos e parcerias 3.000 bolsas de estudo nas universidades 
da cidade, com ênfase para cursos relacionados à tecnologia.
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• Administrar a densidade demográfica como um indicador de qualidade de 
vida. Estamos no limite superior das cidades brasileiras e todas as cidades com 
densidade demográfica maior que a nossa não tem índices de qualidade de vida 
satisfatórios

• Organizar os processos para que a fiscalização passe a ser orientativa 
e tenha como prioridade a liberdade do cidadão. Antes de punir, orientar e 
colaborar. 

• Orientar investimentos privados para que os bairros tenham 
autossuficiência no comércio e nas atividades de lazer, de forma crescente.

• Trabalhar para que a participação de São Caetano do Sul no Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC seja efetiva e gere valor para a cidade e 
para o Grande ABC. Todos os comissionados por conta de São Caetano do Sul 
contratados pelo Consórcio serão reavaliados e passarão por processo seletivo 
para continuarem ou não. Continuaremos no Consórcio mas com uma atuação 
voltada para resultados, sem politicagens.

• Reimplantar a Via Rápida Empresa, que já foi implantado em gestões 
passadas e foi de grande valia para os empresários, pois o tempo para abertura 
de empresas e também das alterações de toda ordem, era bastante reduzido, 
eliminando a necessidade das alterações serem feitas pela JUCESP.

• Desenvolver projeto e estudo de viabilidade econômico-financeira para a 
instalação de um Centro de Convenções, já que a região do ABC carece de um 
Centro de Convenções moderno e que possa abrigar grandes eventos, atraindo 
empresários e interesses para a região. Trabalharemos para analisar a viabilidade 
desse projeto, que seria útil para toda a região do ABC. 

• Melhorar os acessos da cidade, incluindo a criação de novas alternativas de 
acesso, afim de melhorar a segurança e facilitar a mobilidade e a logística para o 
ambiente de negócios. (Consta também em outros tópicos) 

 
A principal ligação com a cidade com São Paulo é pela Avenida Almirante 
Delamare (Heliópolis), o que além de inibir vários empreendedores em investir 
na cidade, também é um risco de evasão de empresas, pois há nesse trajeto 
um elevado índice de criminalidade. Trabalharemos para criar novos acessos 
para a cidade de São Paulo, que ofereçam mais tranquilidade aos cidadãos e 
melhorias na logística para o ambiente de negócios.

• Incentivar a criação de redes de coworking, networking, rodadas de 
negócios, economia circular, etc, disponibilizando espaços públicos para 
empreendedores cadastrados e promovendo o engajamento dos empresários da 
cidade para a geração de mais negócios.
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
EDUCAÇÃO

“A educação, de forma geral, 
tem bons resultados em São 
Caetano do Sul. Mas é muito 
cara e tem muitos interesses 
políticos envolvidos. Vamos 
melhorar ainda mais retirando 
esses interesses políticos e 
focando em resultados. 
 
E vamos inovar. Começar a 
preparar nossas crianças para 
o mundo daqui a 10, 20, 30 
anos. Para que sejam pessoas 
diferenciadas.” 
 
Mario Bohm 
Abril de 2020 

• Criação do Fundo Municipal de Educação, a ser administrado em conjunto 
com a sociedade civil, com total transparência, para receber verbas federais e 
estaduais, verbas de fomento nacionais e internacionais e doações de empresas 
e particulares, destinados inteiramente à educação básica.  
 
Vamos intensificar a captação de recursos nacionais e internacionais 
destinados à educação e incentivar empresas e pessoas a fazerem doações 
para melhoria contínua da educação na cidade. 

• Criação do Conselho Municipal da Primeira Infância, composto pela 
sociedade civil, médicos, dentistas, professores, psicólogos, pedagogos, juízes, 
empresários, assistentes sociais, integrantes do MP - Ministério Público e pais, 
para acompanhar, aconselhar, sugerir e monitorar as políticas educacionais e 
políticas de saúde para a primeira infância.  (Consta também em outros tópicos)

• Aproximar as famílias das escolas, para mais humanidade, mais carinho e mais 
interação entre todos. Nossas crianças merecem. Os professores serão orientados, 
capacitados, apoiados e preparados para essa aproximação. 

Propostas e Projetos
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• Priorizar a construção de ensino em período integral, especialmente para a 
primeira infância e para a pré-escola, mas não apenas, permitindo que a cidade 
cuide das crianças (e cuide bem!) enquanto os pais trabalham. 
 
Apoio de médicos, dentistas, psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. 
Inclusão de práticas esportivas e eventos culturais (música, cinema, teatro) 
para completar a agenda integral. Creches municipais munidas de todos os 
materiais de apoio como fraldas, pomadas, cremes, etc. 

• Inclusão de empreendedorismo, educação financeira, robótica, 
programação de sistemas, sustentabilidade e línguas como curriculum 
básico, em todas as escolas municipais. Precisamos preparar nossas crianças 
para serem competitivas e se destacar daqui 10, 20 ou 30 anos. 

• Capacitação e valorização contínua dos professores, em todos os aspectos, 
inclusive para alto desempenho educacional e para o mundo digital (aulas 
remotas, educação à distância, etc), de acordo com as metodologias mais efetivas 
mundialmente, além de prêmios por desempenho, segundo metas e métricas 
pré estabelecidas. Será discutido e implantado também o Plano de Carreira. 

• Criar programas de manutenção predial regular para as escolas municipais, 
que atualmente não tem manutenção adequada e muitas vezes nem 
autorização do Corpo de Bombeiros para operação (AVCB). 

• Fornecer várias refeições ao dia nas escolas municipais, preparadas 
internamente e acompanhadas por nutricionistas e pediatras, sem o desperdício 
de alimentos atualmente existente e com o devido planejamento das equipes de 
trabalho, hoje sobrecarregadas. 

• Reformar todas as escolas municipais criando cozinhas adequadas ao 
fornecimento de várias refeições por dia, preparadas dentro da escola. A 
preparação de refeições dentro da escola sempre envolve mais carinho. 

• Utilizar a plataforma de inteligência da cidade (conforme detalhado no tópico 
Propostas e Projetos: Eixos de Gestão: Foco nas Pessoas) para dimensionar e 
projetar a quantidade de escolas municipais necessárias. 

• Retirar todos os interesses políticos da educação, inclusive com a Diretoras 
passando a ser escolhidas por processo seletivo, a partir da capacidade e 
competência. Poderá se candidatar ao processo seletivo qualquer pessoa que 
se julgue competente e tenha trajetória ilibada e formação/experiência para a 
função desejada, inclusive os professores da rede municipal ou não.  
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• Implementar ensino hibrido de qualidade (remoto e presencial). 

• Incentivar o ensino de línguas e informática, com formato híbrido (remoto e 
presencial) para todos os cidadãos. 

• Revisão arquitetônica e funcional no padrão das escolas municipais, 
para melhoria contínua. Na maioria delas não há estrutura adequada para os 
funcionários públicos, como cozinha adequada, refeitórios, banheiros, sala dos 
professores, etc. 

• Revitalização dos parquinhos das escolas (playgrounds) e áreas de lazer 
das crianças, com respeito as normas da ABNT (atualmente não observadas) e 
com materiais que não ofereçam riscos às nossas crianças, sem areia, com pisos 
adequados, proteção solar, etc, conforme padrão já utilizado nas cidades mais 
modernas do mundo, como por exemplo, os da cidade de Miami, Flórida, EUA: 
 
https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/parks-and-recreation/parks-facilities-directory/
facility-info-playgrounds-parks/

• Implementar hortas e áreas de compostagem e reciclagem de lixo nas 
escolas municipais, para estimular o aprendizado de técnicas sustentáveis de 
manejo e valorização da natureza.

• Organizar passeios pedagógicos, de lazer, culturais e festas nas escolas da 
rede municipal de ensino. Sempre  gratuitos, custeados pela municipalidade ou 
por patrocinadores; 

• Sempre trabalhar para melhoria contínua de resultados no IDEB, 
consolidando São Caetano do Sul como uma cidade modelo na educação. 
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
SAÚDE

• Criação do Fundo Municipal de Saúde, 
a ser administrado em conjunto com a 
sociedade civil, com total transparência, para 
receber verbas federais e estaduais, verbas de 
fomento nacionais e internacionais e doações 
de empresas e particulares, destinados 
inteiramente à Saúde.  
 
Vamos intensificar a captação de recursos 
nacionais e internacionais destinados à Saúde 
e incentivar empresas e pessoas a fazerem 
doações para financiar melhoria contínua.

• Criação do Conselho Municipal da Primeira Infância, composto pela sociedade 
civil, médicos, dentistas, professores, psicólogos, pedagogos, juízes, empresários, 
assistentes sociais, integrantes do MP - Ministério Público e pais, para 
acompanhar, aconselhar, sugerir e monitorar as políticas educacionais e políticas 
de saúde para a primeira infância.  (Consta também em outros tópicos) 

• Montar uma rede de atendimento conveniada, médicos, especialistas e 
laboratórios da cidade, para trabalhar para a Saúde sob demanda. 
 
Serão selecionados médicos, especialistas e laboratórios da cidade para 
complementar a estrutura municipal de Saúde. Serão remunerados por 
consulta, por atendimento ou por exame, a custos compatíveis e muitas vezes 
até menores do que fazer a consulta, atendimento ou exame dentro da rede 
municipal. 
 
Criaremos uma enorme rede de colaboração e apoio, ampliando a capacidade 
de atendimento da rede municipal, zerando filas e movimentando a economia 
local.

• Ampliar a capacidade da rede municipal em realizar exames, internações 
e cirurgias, especialmente exames complexos e de última geração, seja com a 
aquisição de equipamentos ou com convênios com clínicas e médicos locais. 

Propostas e Projetos
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• Criar o Prontuário Médico Eletrônico, dentro do programa de informatização 
total dos processos da gestão pública e integrado ao Cadastro Cidadão. 
 
Todo cidadão terá um Prontuário Médico Eletrônico, para registrar todas as 
suas passagens pelo atendimento médico da rede municipal, todos os remédios 
que usa, as cirurgias que fez, as doenças pré existentes, alergias, etc. Enfim, toda 
a sua ficha médica centralizada e disponível no momento do atendimento. 
Agilidade e tecnologia no atendimento médico da cidade.

• Implantar o Ponto Eletrônico para todos os funcionários públicos, inclusive 
médicos, enfermeiros e outros profissionais da Saúde. 
 
Como o ponto hoje é manual, a Prefeitura de São Caetano do Sul tem muitos 
casos (já denunciados pelo portal Cidade em Números1) em que médicos 
“batem ponto” em dois locais ao mesmo tempo, aumentando o valor a 
receber pelo trabalho sem terem efetivamente trabalhado. 
 
O Ponto Eletrônico evitará que isso aconteça, pois não será possível um 
profissional trabalhar em um local já estando com jornada aberta em outro e 
permitirá que a cidade monitore online a falta ou indisponibilidade de médicos 
e outros profissionais em cada hospital e/ou unidade de atendimento, podendo 
tomar medidas imediatamente. 

• Melhorar a gestão de estoques, dentro do programa de informatização total 
da Prefeitura, para garantir que não faltem medicamentos nem insumos 
para os atendimentos médicos.  
 
Utilizar a base de inteligência da Prefeitura (a ser criada conforme outros 
tópicos deste documento) para planejar a demanda de medicamentos e 
insumos, permitindo a compra antecipada. 
 

• Oferecer serviço de entrega residencial de medicamentos e visitas médicas 
residenciais ou em telemedicina, com maior conforto e disponibilidade de 
horários, agendados por telefone ou pelo app da cidade; 

• Manter, modernizar e ampliar, se necessário, todos os programas sociais 
hoje existentes. Nenhum programa social será cancelado ou diminuído. 

• Capacitar, treinar, orientar e apoiar constantemente os profissionais de Saúde. 
Será discutido e implantado também o Plano de Carreira. 
 

- - - - 
1 Portal Cidade em Números, www.cidadeemnumeros.com.br 
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• Praticar carinho, amor e humanidade no atendimento da Saúde. 
 
Quando estamos doente estamos muito fragilizados. Queremos atenção, 
queremos carinho, queremos colo. Vamos treinar, orientar e capacitar nossos 
profissionais de Saúde a atender a todos com carinho, amor, humanidade, 
respeito e atenção. Muita atenção. Saúde não se trata apenas de cuidados 
médicos.  
 
E quando você precisar ficar internado, não faltarão toalhas limpas, roupa 
de cama limpa, sabonetes e cremes, escova de dentes e pasta dental, papel 
higiênico, chinelos e muito carinho e atenção! 
 
Você irá se sentir em casa, em momentos de tanta fragilidade! 

• Garantir atendimento médico de qualidade a todas as pessoas, crianças, 
jovens, adultos, idosos, homens ou mulheres, indistintamente. 
 
Politicamente muito se fala na construção do Hospital da Mulher, Hospital do 
Idoso, Hospital da Criança, hospital isso, hospital aquilo... De fato, esse é um 
grande engodo político, uma narrativa construída para “angariar votos”! 
 
O serviço público, independentemente se a Saúde, a Educação ou qualquer 
outro, precisa ser EXCELENTE PARA TODOS. Precisamos ter recursos para 
atender com excelência as crianças, os idosos, os homens, as mulheres, etc. E é 
com esse objetivo que vamos trabalhar.  
 
Idosos, crianças, mulheres, adultos, adolescentes, negros, brancos, amarelos, 
índios! A idade, a raça, o gênero, a religião, a orientação política ou a opção 
sexual não são relevantes. São pessoas e precisam ser tratados com igual 
atenção, carinho e cuidado. 
 

• Inovar na arquitetura e no uso de tecnologia nos postos de atendimento 
da saúde (hospitais, pronto socorros e postos de atendimento), para melhorar o 
nível do atendimento e o conforto dos cidadãos. 

• Instalar espaço kids nos postos de atendimento da saúde (hospitais, pronto 
socorros e postos de atendimento), para que as crianças possam se divertir 
enquanto os pais ou familiares são atendidos. 

• Automatizar e controlar com rigor (com identificação do profissional) o uso de 
medicamentos e insumos nos postos de atendimento da saúde (hospitais, 
pronto socorros e postos de atendimento), para segurança do estoque.
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• Introduzir as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no 
sistema de saúde de São Caetano do Sul. 
 
As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) atuam na 
prevenção de agravos, na promoção e recuperação da saúde, ampliando as 
ações e os serviços de toda a rede de atenção do SUS. 
 
Entre outras modalidades, são consideradas PICS a Medicina Tradicional 
Chinesa (que inclui Acupuntura, Fitoterapia, Dietoterapia, práticas corporais 
e meditativas), Homeopatia, Fitoterapia e Plantas Medicinais, Ayuverda 
(medicina indiana), Medicina Antroposófica, Termalismo e Crenoterapia, 
Medicina Antroposófica, Naturopatia, Ioga, Shantala, Dança Circular, Reiki, 
Arteterapia, Musicoterapia, Quiropraxia, Osteopatia e Terapia Comunitária.
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Garantir que todos os prédios, edifícios e instalações municipais, inclusive 
escolas, hospitais, pronto socorros e postos de atendimento, atendam aos 
requisitos de acessibilidade, o que não acontece atualmente.  

• Garantir acessibilidade crescente em toda a cidade, seja no mobiliário urbano, 
na sinalização de trânsito, na sinalização de solo, nas calçadas, ruas e praças, seja 
no atendimento da Prefeitura de forma geral, para atender a todas as pessoas 
portadoras de necessidades especiais e mobilidade reduzida.  
 
Inclui termos no atendimento público profissionais com conhecimento em 
Libras e equipes treinadas para dar suporte a diversas necessidades. 

• Promover a qualificação e adequação, com incentivos fiscais, dos imóveis 
residenciais unifamiliares e unidades habitacionais de uso de idosos e 
pessoas portadoras de necessidades especiais e mobilidade reduzida, para 
garantir acessibilidade, segurança e integração social através da construção, 
reforma ou adaptação dos imóveis.(Consta também em outros tópicos) 

• Criar, em parceria com a iniciativa privada e entidades do terceiro setor 
(ONGs), o Albergue municipal, para o acolhimento de moradores de rua, com 
o fornecimento de abrigo, alimentação, cuidados médicos, apoio psicológico e 
recolocação profissional. 

• Criar programas de empregabilidade para pessoas portadoras de 
necessidades especiais e mobilidade reduzida junto às empresas da cidade, 
através do Cadastro Cidadão. 

• Manter, modernizar e ampliar, se necessário, todos os programas sociais 
hoje existentes. Nenhum programa social será cancelado ou diminuído. 

Propostas e Projetos
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
SEGURANÇA

• Criar a Central de Monitoramento da Cidade, com 
acesso à plataforma de inteligência da Prefeitura, à 
todas as Secretarias e Diretorias, à todas as câmeras 
de monitoramento da cidade (inclusive as particulares 
disponibilizadas pelos condomínios) e à todas as 
autoridades, médicas, de segurança e de Defesa Civil, 
municipais ou não.  
 
Vamos aproveitar como início a pequena estrutura já 
criada recentemente pela prefeitura. 

• Instalar no mínimo 5.000 câmeras de monitoramento de última geração, 
com capacidade de gerar imagens em alta resolução, áudio, reconhecimento de 
placas, reconhecimento facial e fiscalização de trânsito em tempo real, em um 
único equipamento.  
 
Esse tipo de câmera já é comum pelo mundo. As cerca de 220 câmeras 
instaladas recentemente na cidade são câmeras simples e baratas, que não 
se comparam aos equipamentos que pretendemos instalar. Parcerias com a 
iniciativa privada poderão ser utilizadas, a exemplo de muitas cidades. 

• Utilizar drones para diversas finalidades, como reforço e apoio à Segurança 
Pública, auxílio no atendimento de contingências e emergências, fiscalização 
do patrimônio público e do meio ambiente, monitoramento do trânsito, 
contribuições para a educação (fornecendo imagens para uso acadêmico) e 
apoio ao urbanismo, entre outras. (Consta também em outros tópicos) 

• Ampliar e modernizar os postos da GCM, hoje precários e mal conservados. 

• Equipar a GCM com veículos de última geração (equipados com GPS, elétricos 
e dotados de equipamentos de comunicação com a Central de Monitoramento 
da cidade) e com armamentos e equipamentos modernos e adequados. 

• Utilizar inteligência, monitoramento e presença ostensiva para diminuir a 
criminalidade. As ocorrências, por horário, dia da semana, bairro, etc, integrarão 
a base de inteligência da cidade e permitirão manter presença ostensiva em 
áreas e horários de maior incidência de criminalidade. 
 

Propostas e Projetos
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• Construir postos policiais em pontos estratégicos da cidade, para serem 
disponibilizados para a PM - Polícia Militar ou para a GCM.

• Criar barreiras virtuais eletrônicas através das câmeras de monitoramento da 
cidade, para identificar movimentos em locais e/ou horários em que não deveriam 
existir movimentos ou a presença de pessoas.  

• Integrar online as imagens e informações de monitoramento com as 
autoridades policiais. 

• Utilizar o app oficial da Prefeitura para enviar alertas à população em caso de 
ocorrências importantes em andamento, para que todos se protejam ou evitem 
sair de casa no momento da ocorrência. Empresas e comércio também serão 
notificados quando necessário. 

• Garantir que a população possa, através do app oficial da Prefeitura, enviar 
alertas, solicitações, avisos ou comunicações de emergências, policiais, 
médicas ou de defesa civil, para pronto atendimento. 

• Registrar, através das câmeras de monitoramento, todos os veículos que 
entram, circulam ou saem da cidade. 
 
Nenhum veículo entrará, circulará ou sairá da cidade sem a devida 
identificação e registro na base de dados do monitoramento. No caso do 
acesso de um veículo suspeito, roubado ou em perseguição, teremos alertas 
automáticos e poderemos nos antecipar à eventuais ocorrências e solicitar o 
pronto apoio das autoridades policiais. Vamos inibir ao máximo a ocorrência da 
criminalidade na cidade. 

• Registrar, através das câmeras de monitoramento, a face de indivíduos 
suspeitos ou sendo procurados, através das câmeras com reconhecimento facial 
em pontos estratégicos da cidade. 

• Apoiar a PM - Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros no 
fornecimento de infraestrutura, logística e recursos, sempre que possível, para 
aumentar o nível do atendimento e criar uma aproximação efetiva em benefício da 
cidade. 

• Aproximar a GCM - Guarda CIvil Municipal da população, capacitando-os para 
um atendimento de mais carinho e atenção. 

• Treinar, orientar e apoiar constantemente os integrantes da GCM. Será 
discutido e implantado também o Plano de Carreira. 
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
ESPORTES E LAZER

São Caetano do Sul já foi um centro 
de excelência do esporte, enchendo a 
cidade e os sul-caetanenses de orgulho.

Atualmente, porém, a realidade é muito 
diferente. A atual Secretaria de Esportes 
é praticamente inoperante e está 
infestada por interesses políticos que 
não são os da cidade.

Vamos mudar isso?

• Criar o Fundo Municipal de Esportes, a ser administrado em conjunto com a 
sociedade civil, com total transparência, para receber verbas federais e estaduais, 
verbas de fomento nacionais e internacionais e doações de empresas e 
particulares, destinados inteiramente ao Esporte e ao incentivo à atividade física.  
 
Vamos intensificar a captação de recursos nacionais e internacionais e 
incentivar empresas e pessoas a fazerem doações para melhoria contínua do 
esporte e da atividade física na cidade. 

• Criar o Conselho Municipal de Esportes, com participação da sociedade civil e 
de representantes das diversas Secretarias e Diretorias envolvidas, com objetivos 
prioritários de : 

• Promover a atividade esportiva de forma geral.
• Promover atividades que integrem Educação, Saúde, Esportes e Lazer.
• Desenvolver programas que promovam atividades físicas para a população.
• Promover a melhoria da qualidade da gestão de esportes e lazer.
• Orientar a criação de indicadores de saúde e atividades esportivas nas 

escolas municipais.
• Promover e buscar parcerias para esportes de alto rendimento. 

Propostas e Projetos
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• Reurbanizar, revitalizar e modernizar a área da Avenida Kennedy, integrando 
as atuais praças, parques (Cidade das Crianças), escolas (EDA Mantoanelli) e 
Clubes (Santa Maria, ABREV e ACASCS), Centro de terceira idade, Teatro Paulo 
Machado de Carvalho, criando inclusive o “Parque da Juventude”, com lazer 
total para todas as idades (pista de skate e patins, arborismo, ciclismo, parede 
de escaladas, pista de corridas, área molhada de lazer, redário, área cultural 
com oficinas e apresentações musicais, teatrais e culturais, feira de artesanato 
permanente e rotativo, entre outros). 
 
Utilizando, inclusive, o espaço utilizado atualmente como estacionamento da 
Prefeitura e criando o maior e mais moderno conglomerado de lazer, cultura  e 
práticas esportivas do ABC. 
 

• Promover anualmente campeonatos entre as escolas municipais e 
estaduais, em diferentes faixas etárias e englobando várias modalidades 
esportivas, para estimular o espírito de competição e a dedicação ao esporte. 
 
Inclusive com o retorno do glorioso período dos Jogos Escolares na cidade, 
momento de grande integração entre os alunos das escolas privadas e 
públicas, estimulando a competitividade, de maneira construtivista e saudável, 
inclusive com o desfile do Miss e Mister Jogos Escolares e os grandes eventos de 
abertura e encerramento dos Jogos; 

• Promover anualmente campeonatos entre as empresas do município, 
englobando várias modalidades esportivas, para estimular o espírito de 
competição e a dedicação ao esporte. 

• Promover mensalmente caminhadas pela cidade aos domingos, para todas 
as faixas etárias, de forma a incentivar a prática de atividades físicas. 

• Apoiar, incentivar e organizar a prática de ciclismo em grupo na cidade, 
especialmente em horários noturnos e aos finais de semana. 

• Estabelecer programas de incentivo à práticas corporais e oficinas de 
esportes nas escolas municipais, como parte do curriculum básico, em 
diferentes faixas etárias.

• Colaborar na busca de patrocínio para o esporte amador e profissional da 
cidade, em todas as modalidades, bem como para atletas de alto desempenho e 
para as escolas participarem de competições escolares.
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• Construir nova pista de skate, mais ampla, mais moderna e mais completa, 
em local adequado, eliminando a pequena pista de skate existente no centro da 
cidade, um local inadequado. 

• Adaptar praças,  parques e espaços públicos em geral para o incentivo à 
prática de caminhadas e atividades esportivas. 

• Abrir todos os espaços da cidade (quadras esportivas de escolas, ginásios e 
parques) para a prática de atividades físicas e esportivas no período noturno 
e aos finais de semana e feriados, para os cidadãos em geral, em horários 
previamente agendados através do app da cidade ou organizados. Fomentar 
como nunca a prática de atividades físicas e esportivas. 

• Criar o programa “Brincadeira de Criança” nos parques e praças da cidade, 
com monitores especializados em recreação e atividades lúdicas, em horários 
pré-determinados e previamente agendados através do app da cidade em finais 
de semana e feriados, estimulando convívio social, cidadania, aprendizagem 
contínua e práticas de atividade física ao ar livre. 

• Estimular a visita e voluntariado no Parque Botânico e Escola de 
Ecologia (Jânio da Silva Quadros), do Bairro Mauá, ampliando o horário de 
funcionamento para o período noturno, finais de semana e feriados, criando 
programas de aprendizado e capacitação em jardinagem, empreendedorismo 
sustentável, cultivo de hortas residenciais e comunitárias, ecologia, biologia, 
sustentabilidade, reciclagem e aproveitamento do lixo em compostagem, 
adubos naturais e  estímulos ao projeto dos Escoteiros Mirins. 

• Revitalizar os clubes esportivos que estiverem sem utilidade ou com 
baixo uso, transformando-os em centros de treinamento esportivo de alta 
performance, com prioridade de uso para as escolas da cidade e para programas 
de formação esportiva, em parcerias com a iniciativa privada. 

• Criar interação entre os centros de convivência, centros da terceira idade e 
clubes, para incentivo à prática de atividades esportivas.

• Privatizar o Estádio Municipal Anacleto Campanella, para sua transformação 
em arena multiuso. Serão regras da privatização a disponibilidade para treinos 
e jogos da AD São Caetano, bem como o ginásio poliesportivo para uso 
exclusivo da Prefeitura. Como contrapartidas a Prefeitura exigirá, entre outros, 
uma grande reurbanização e modernização do entorno, valorizando a região e a 
transformação do ginásio esportivo (incluindo piscinas) em instalações modernas 
e de última geração, para treinos de alta performance.  (Consta também em outros tópicos 
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
CULTURA E TURISMO

• Identificar, cadastrar, promover a conservação 
e incentivar a fruição e a divulgação de bens 
culturais, materiais e imateriais, considerados 
patrimônio cultural do município. 

• Estimular a requalificação de imóveis protegidos 
pela legislação de bens culturais, criando normas 
que permitam sua ocupação por usos e atividades 

adequados às suas características e ao entorno em todas as zonas de uso, 
estabelecendo um perímetro de abrangência conforme lei específica. 

• Criação de sistemas de identificação visual de bens tombados e áreas 
de interesse do patrimônio cultural, facilitando o acesso da população às 
informações sobre os mesmos. 

• Revitalização e ampliação do Museu Municipal, integrando-o às atividades da 
rede de ensino municipal. 

• Promover e incentivar atividades culturais periódicas na cidade, montando 
uma agenda anual de eventos, afim de promover a cultura e a economia local. 

• Revitalizar as atividades da Fundação das Artes, incentivando novas iniciativas 
artísticas e culturais de grande impacto. 
 
Antes, contudo, realizar na entidade auditoria detalhada, com a colaboração 
de empresa externa renomada, escolhida entre as big four de auditoria. A 
Fundação das Artes deve receber em 2020 cerca de R$ 17 milhões de recursos 
da cidade e nunca se ouviu falar em auditorias ou prestação de contas 
adequada. Fiscalizar para melhorar e ampliar! (Consta também em outros tópicos) 

• Promover espetáculos de música ao vivo e artes em geral, inclusive ao ar livre 
nas praças da cidade, incluindo a produção de peças teatrais com artistas de rua. 

Propostas e Projetos
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• Reativar e melhorar o Ballet Municipal. 

• Privatizar o teatro Santos Dumont, hoje um teatro antigo, arcaico, mal 
conservado e que consome muito dinheiro público, com o compromisso 
de termos um teatro moderno, tecnologicamente equipado e pronto para 
espetáculos teatrais e musicais de ponta.(Consta também em outros tópicos) 

• Prover cursos de música, danças e teatro para as crianças e população em 
geral aproveitando inclusive os profissionais da Fundação das Artes. 

• Analisar a viabilidade de estruturar o Museu da Ciência para crianças, através 
de parcerias com a iniciativa privada. 

• Analisar a viabilidade de estruturar o Museu do Automóvel, em parceria com 
as montadoras de veículos. 

• Criar grupo de trabalho para identificar, criar e explorar oportunidades 
de turismo para a cidade, inclusive sugerindo eventos, atividades culturais e 
intervenções urbanas para atração de visitantes. 
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
TERCEIRA IDADE

• Todos os programas e benefícios voltados para 
a terceira idade serão inteiramente mantidos. 
Melhoraremos e ampliaremos quando necessário e 
viável. 

• Criar novos programas de empregabilidade para a terceira idade, dando 
treinamentos, capacitação e gerenciando indicações para trabalharem nas 
empresas da cidade, industriais, comerciais ou de serviços. 

• Melhorar o programa agente sênior, integrando inclusive empresas privadas. 

• Privilegiar o atendimento na saúde e oferecer serviço de entrega residencial de 
medicamentos e visitas médicas residenciais ou em telemedicina, com maior 
conforto e disponibilidade de horários, agendados por telefone ou pelo app da 
cidade;

• Organizar passeios e viagens com integrantes da terceira idade, para 
cidades turísticas do estado de São Paulo e do Brasil, para incentivar atividades e 
socialização. 
 
Os passeios e viagens terão apenas a organização da Prefeitura, mas os custos 
serão rateados entre os participantes, ainda que abaixo dos custos de mercado. 

• Organizar festivais e torneios de jogos de salão para a terceira idade, para 
incentivar atividades e socialização. 

• Organizar bailes e eventos musicais para a terceira idade, para incentivar 
atividades e socialização.

• Organizar atividades esportivas e atividades físicas para a terceira idade. 

• Oferecer aulas de línguas e informática para a terceira idade, remotas e 
presenciais. 

Propostas e Projetos
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
MOBILIDADE

• Ampliar, melhorar e redesenhar o acesso 
do Rudge Ramos (Praça Mauá), um antigo 
e conhecido ponto de estrangulamento do 
trânsito. 

• Melhorar e redesenhar a saída principal da 
cidade (pela Almirante Delamare), criando 
faixas exclusivas para quem vem pela Guido 
Aliberti e pretende seguir em frente até a 
Presidente Wilson, dividindo os fluxos de 
trânsito com quem irá virar para a Almirante 
Delamare. 

• Melhorar e redesenhar o acesso da Palmares (final da Avenida Kennedy), 
para otimização do tráfego. 

• Redesenhar as linhas de transporte urbano da cidade, considerando as novas 
concentrações de pessoas e a nova realidade da cidade. As linhas atuais são as 
mesmas de 30 anos atrás. E embora a cidade tenha mudado quase nada, os 
hábitos mudaram. 

• Revisar a concessão de transporte urbano, priorizando o uso de micro-ônibus 
elétrico com ar condicionado, acessibilidade, câmeras de monitoramento e GPS 
para todas as linhas municipais. 

• Criar pontos de encontro de aplicativos de transporte (Uber, 99 Táxi, etc) em 
pontos estratégicos da cidade, para incentivar a disponibilidade.

• Criação de ciclorotas permanentes, inicialmente nas avenidas Goiás, 
Kennedy e Tijucussu, que poderão ser ampliadas aos finais de semana em 
horários pré-definidos com, a utilização da faixa da esquerda como ciclovia, para 
incentivar o uso de bicicletas e transportes alternativos. 

• Reformar, revitalizar e reurbanizar, os viadutos e pontes da cidade, que estão 
há muito tempo sem manutenção e sem renovação, criando inclusive novas 
opções de acesso quando possível. (Consta também em outros tópicos)

Propostas e Projetos
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• Criação de horários específicos para o trânsito de caminhões de grande 
porte em áreas estratégicas da cidade.

• Eliminar radares escondidos ou móveis, que tenham intuito apenas 
arrecadatório. Os radares na cidade estarão sempre visíveis e perfeitamente 
sinalizados, com o intuito único de educação e controle da velocidade, de acordo 
com a Resolução 798  do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

• Sempre que viável e adequado, substituir semáforos por rotatórias com 
jardins de chuva. Além de adequados para colaborar para evitar alagamentos, 
os jardins de chuva dentro de rotatórias deixarão a cidade mais bonita e mais 
humana.

• Instalar, de forma gradativa, semáforos inteligentes e coordenados por toda 
a cidade, começando pela Avenida Goiás e principais vias, para dar à cidade 
capacidade de gestão online do trânsito. 

• Estimular o uso de bicicletas e patinetes com bolsões de estacionamentos, em 
prédios residenciais, comerciais e edifícios públicos. 

• Estimular o uso de veículos elétricos, instalando em parceria com as 
montadoras pontos de carregamento por toda a cidade, bem como em edifícios 
públicos. 

• Rever, melhorar e otimizar o atual sistema de estacionamento rotativo 
(Zona Azul), com mais modernidade e facilidades para encontrar vagas e pagar 
pelo uso, com tecnologias já existente no mercado e utilizadas nas cidades mais 
modernas do mundo. 

• Viabilizar, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, novo viaduto e 
acesso à Avenida do Estado após o Complexo Viário Prefeito Luis Tortorello.

 

• Criar grupo de trabalho na Diretoria de Mobilidade, com participantes de 
diversas Secretarias e Diretorias, para criar inovações, soluções, melhorias e 
otimizações na mobilidade de São Caetano do Sul, de forma permanente. 
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
OBRAS E HABITAÇÃO

• Rediscutir com a sociedade a Lei de Zoneamento, antiga, 
remendada e inadequada, afim de garantir que atenda às 
necessidades estratégicas da cidade para o futuro.
 

• Implantar o Código de Obras e Edificações e Planos Setoriais, para ordenar 
as atividades residenciais e não residenciais, de forma a garantir a segurança, 
habitabilidade e acessibilidade aos imóveis urbanos, espaços livres e áreas verdes.

• Promover a qualificação e adequação, com incentivos fiscais, dos imóveis 
residenciais unifamiliares e unidades habitacionais de uso de idosos e 
pessoas portadoras de necessidades especiais e mobilidade reduzida, para 
garantir acessibilidade, segurança e integração social através da construção, 
reforma ou adaptação dos imóveis. (Consta também em outros tópicos) 

• Tornar obrigatória a Caderneta de Obras para obras, com base na resolução 
1024, de 21 de agosto de 2009 sobre o Livro de Ordem, do CONFEA/CREA, como 
instrumento para garantir a qualidade e segurança das obras, bem como 
assegurar o atendimento da legislação e estabelecer as responsabilidades na 
execução de obras. 

• Regulamentar a captação de águas pluviais em todos os imóveis.  

• Regulamentar e criar condições especiais para a construção de edifícios 
garagem em áreas estratégicas, especialmente junto à estações de trem ou 
terminais de transferências intermodais. 

• Regulamentar a utilização do espaço aéreo, condicionando a liberação de 
helipontos e aeródromos à apresentação e análise do Estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e de Impacto Ambiental e de Vizinhança (EIAV). 

• Informatizar e tornar acessível através do app da cidade, o acesso, protocolo 
e consulta de todos os processos existentes em Obras e Habitação , como 
pedidos de alvará de construção, demolição e reformas, com prazos específicos 
para cada modalidade a serem cumpridos sob pena de aprovação 
automática. Nada mais ficará sem controle e processos físicos que não andam. 
Transparência total, com menores custos e processos judiciais desnecessários.

Propostas e Projetos



91

POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
SERVIÇOS URBANOS E ZELADORIA

• Manter a cidade sempre limpa e conservada, guias 
sempre pintadas e árvores podadas, com respeito ambiental 
e sem comprometê-las.. É o mínimo! 

• Mapear por geolocalização todas as varrições, limpezas 
ou aspirações de ruas na cidade, tanto para garantir que 
o serviço seja realmente executado quanto para podermos 
demonstrar aos cidadãos, eletronicamente, que ruas foram 

varridas, limpas ou aspiradas e em que dias. 

• Automatizar com aspiradores de uso específico a coleta de folhas, sujeiras e 
detritos em ruas, praças e espaços públicos, para dar velocidade e eficiência ao 
trabalho. 

• Inovar na reforma dos pontos de ônibus, hoje totalmente degradados e sem 
conservação. Desenvolver modelo inovador, confortável e que ofereça proteção 
contra sol e chuva, inclusive com patrocínio de empresas, ainda que com o 
tempo reduzido de espera.

• Planejar, com cronograma disponível para a população, a reforma de todas as 
calçadas da cidade, no padrão que já foi iniciado em pontos específicos e definir 
regras para a manutenção de calçadas. 

• Garantir acessibilidade crescente, com seriedade, em todas as ruas, parques, 
praças e edifícios públicos. O que existe de acessibilidade hoje na cidade está 
deteriorado e muitas vezes inacabado. 

• Reformar, melhorar e executar plano de conservação e manutenção 
periódica de praças, com geolocalização disponível para a população 
acompanhar a execução. 

• Aumentar significativamente o número de lixeiras pela cidade. E sempre 
lixeiras bonitas e adequadas ao lixo que é gerado no local. Priorizar a opção por 
lixeiras subterrâneas, para lixo orgânico e recicláveis. (Consta também em outros tópicos) 

• Elaborar estudo de viabilidade econômico-financeira e análise de impacto 
para implantação a médio prazo de sistemas subterrâneos de sucção de lixo. 
(Consta também em outros tópicos) 

Propostas e Projetos
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• Montar e executar plano de limpeza periódica de bueiros e dutos de águas 
pluviais, com geolocalização disponível para a população acompanhar a 
execução. A sujeira em bueiros é um dos principais causadores de alagamentos e 
enchentes localizadas. 

• Negociar parcerias para o patrocínio da ampliação, reforma, manutenção 
e  modernização de praças e parques, a exemplo do Parque Tom Jobim, que 
foi construído pela Multiplan (proprietária do ParkShopping São Caetano), sem 
custos para o município, aumentando significativamente a disponibilidade de 
áreas verdes e para práticas esportivas. 

• Automatizar com máquinas de lavagem e água de reuso, a limpeza de ruas. 

• Garantir que as vias asfaltadas não tenham buracos ou desníveis e não 
fiquem sem sinalização de solo adequada. 

• Rever e melhorar as lombadas, inclusive para atender à legislação vigente. 

• Formar cidadãos voluntários para fazerem parte de Brigadas Voluntárias 
para casos emergenciais (enchentes, incêndios, calamidades, etc.) em cada 
bairro da cidade. 

• Rever e melhorar toda a sinalização viária horizontal e vertical da cidade, 
bem como de toda a sinalização de áreas e prédios públicos, com atenção 
à legislação e às normas que preveem a função destes elementos para os 
portadores de necessidades especiais.

• Criar cronograma mensal de manutenção preventiva e atualização predial 
do conjunto de prédios públicos do município, inclusive com a revisão das 
licenças exigidas, como AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), que hoje 
muitos prédios públicos, inclusive escolas, não tem.
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POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
CAUSA ANIMAL

• Liberar todas as praças, parques e áreas públicas para o acesso de cães, 
mantidas as determinações de segurança quanto ao uso de focinheiras em raças 
específicas. 
 

• Tornar padrão em praças, parques e áreas públicas, estruturas cercadas e 
estruturadas para a diversão de cães, assim como já existe no Parque Tom 
Jobim e em algumas outras praças. 
 

• Criar, em parceria com a iniciativa privada e com entidades do terceiro setor 
(ONGs), o Centro Municipal de Atendimento para Pets, com atendimento 
médico completo e gratuito de cães, gatos e outros animais (para famílias de 
baixa renda ou para animais abandonados), a partir do Cadastro Cidadão. 
 
Atenderá também como abrigo para animais abandonados e gestor de filas de 
adoção, campanhas de castração e de vacinação permanentes.  

Propostas e Projetos


