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São Caetano de Todos Nós  

Plano de Governo 2021-2024 

 

O trinômio uma São Caetano para as pessoas, acolhedora e protetora 

norteia o Plano de Governo da Coligação A Experiência que Você Conhece. 

Outro ponto a se destacar é que estamos diante dos desafios da pandemia do 

coronavírus e da retomada econômica, que diante da gravidade, se colocam de 

maneira transversal em todos os eixos desenvolvidos. 

 

São Caetano do Sul vive um período de transição. O perfil industrial, 

embora sólido, vem se diversificando gradualmente em favor do comércio e dos 

serviços, o que impõe desafios para a reconfiguração da paisagem urbana e a 

manutenção dos padrões de qualidade de vida. A transição demográfica, por 

outro lado, coloca questões como a preparação dos espaços para as limitações 

próprias da terceira idade e a elaboração de políticas focadas no envelhecimento 

saudável da população. No que tange às novas gerações, espreita em seu 

horizonte de vida a ameaça das mudanças climáticas, para as quais a 

sustentabilidade urbana já não é apenas uma esperança de mudança desejável, 

mas uma necessidade que não pode mais ser adiada.  

 

Como se não fossem suficientes esses desafios, em 2020 fomos 

surpreendidos pela pandemia de COVID-19. Causada por um vírus 

desconhecido (SarsCov-2), a doença espalhou o caos por todo o planeta, 

paralisando a atividade econômica, obrigando bilhões de pessoas a manterem 

isolamento social e, o mais grave, ceifando milhares de vidas humanas. Não 

obstante a dimensão do desafio, com as finanças em dia e capacidade, a atual 

gestão enfrentou a pandemia de modo corajoso e altivo. Pautados pelo rigor 

técnico e científico na implementação de medidas de controle sanitário 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), fizemos de São 

Caetano um exemplo de política eficaz de combate à disseminação do vírus; 

projetamos a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) como centro de 

excelência para testes e pesquisas de futuras vacinas; e, em que pese o fato de 
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a pandemia de COVID-19 ainda estar longe do fim, estamos certos de haver 

contribuído para que fossem poupadas centenas ou mesmo milhares de vidas 

de nossos concidadãos.  

 

Apesar disso, não estamos inteiramente a salvo dos impactos da crise 

social e econômica gerada pela pandemia e de suas repercussões sobre o tecido 

social brasileiro. A degradação do cenário político e econômico nacionais produz 

incertezas que tem repercussões diversas nas escalas regional e local, exigindo 

dos gestores públicos municipais responsabilidade, prudência e visão de longo 

prazo na preparação das cidades para o assim denominado “novo normal”, no 

bojo do qual se encontram não só a retomada gradual das atividades rotineiras, 

mas também as ameaças epidemiológicas e climáticas  que espreitam o novo 

século e as gerações presentes e futuras.  

  

Para a necessária reestruturação urbana da vida pós-pandemia, nosso 

objetivo estratégico é tornar São Caetano do Sul uma “cidade para pessoas”, ou 

seja, o quadro espacial de uma vida urbana intensa, produtiva, sustentável, 

segura, democrática e inclusiva, o que requer um novo modelo de 

desenvolvimento urbano, a ser expresso na revisão de seu marco regulatório. 

 

Dentre o amplo leque de propostas apresentadas neste Plano de Governo 

2021-2024, destacaremos como primordiais, para a construção de uma São 

Caetano para as pessoas, a realização de processos participativos para a 

revisão do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, tendo 

como horizonte as noções de cidade compacta e caminhável, que privilegia, na 

implantação de novos empreendimentos urbanos, o adensamento para usos 

mistos e os modos ativos de mobilidade (pedonal e cicloviário), sobrepondo 

atividades econômicas e sociais, recuperando imóveis subutilizados e 

degradados, fortalecendo os laços comunitários e a rede de proteção social e 

equipamentos públicos, sem deixar de lado a importância da dinamização da 

atividade econômica nos bairros, o que é o objetivo, por exemplo, do Refundação 

2020-2025, o mais abrangente programa de intervenção urbana da história de 

São Caetano.  
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Uma cidade para pessoas é necessariamente um espaço acolhedor e 

voltado para a qualidade de vida de seus cidadãos. Por isso, ela valoriza seus 

espaços públicos, tornando-os lugares de encontro e permanência, focos de 

convivência democrática e experiências culturais, esportivas e de lazer que são 

os móveis do desenvolvimento pessoal e coletivo. Ela também se desenvolve 

economicamente de forma sustentável, apoiada nos processos de inovação da 

Indústria e do terciário avançado, preparando a transição para uma mobilidade 

de baixo carbono e para a implementação de soluções tecnológicas de 

governança pública que permitam a plena digitalização da relação entre o 

governo e o cidadão. É essa a visão de futuro que temos para São Caetano do 

Sul e que se encontra consignada no conjunto de propostas que compõem este 

Plano de Governo para o mandato que se estenderá entre 2021 e 2024.  

 

Dentre os diversos programas e projetos que compõem este Plano de Governo, 

há pelo menos três que traduzem e unificam a ideia de uma São Caetano para 

as pessoas, acolhedora e protetora. Essas iniciativas simbolizam, 

respectivamente, um novo olhar para o acolhimento e o desenvolvimento 

humano, uma nova e abrangente visão para o espaço urbano e a inovação 

tecnológica aplicada a serviço do cidadão. É por eles que começaremos essa 

nova jornada.   

 

Criação do Centro de Reabilitação Pós-Covid-19 

A ciência vem demonstrando que efeitos da COVID-19 sobre o organismo são 
diversos e que seus sintomas podem permanecer com o paciente por períodos 
indeterminados. O centro promoverá a reabilitação multidisciplinar, atuando 
mesmo em casos de menor gravidade, visando dirimir ou mitigar eventuais 
sequelas que venham a afetar a qualidade de vida do paciente.   

 

Refundação – Plano Diretor Estratégico do Bairro Fundação 

Iniciado no ano de 2019, o Plano ReFundação 2020-2025 condensa uma visão 

de médio prazo para a requalificação integral do Bairro Fundação, incluindo as 

seguintes intervenções estruturantes: obras de combate às enchentes, 

arborização de vias, transformação da Rua 24 horas em um circuito 

gastronômico, criação de nova escola de Ensino Fundamental na área localizada 

na esquina das ruas Heloísa Pamplona e Conde Francisco Matarazzo, e a 

implantação do Parque Matarazzo, com 18 mil m² de área verde e início de obras 

previsto para 2020. O parque representa o primeiro passo da mais ousada 

intervenção da história do bairro, a Operação Urbana Espaço Matarazzo, que 
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viabilizará, em parceria com a iniciativa privada, a recuperação ambiental da área 

das antigas Indústrias Matarazzo e a reconversão desse espaço em um novo 

centro empresarial e de serviços. 

Implantação do Atende Fácil Digital – Papel Zero 

Com a consolidação do Cartão São Caetano, o Atende Fácil Digital, um aplicativo 
que reunirá gradualmente todos os serviços prestados pela Prefeitura, 
proporcionará a digitalização da relação entre cidadão e governo, propiciando 
economia de recursos na máquina administrativa, maior sustentabilidade com a 
gradual eliminação do papel e maior agilidade na marcação de consultas e 
exames na Saúde, na realização de matrículas escolares, no recolhimento de 
tributos e no  recebimento de benefícios sociais. 


