
PSOL: UM PLANO DE GOVERNO PARA TRANSFORMAR SÃO CAETANO DO SUL! 

O PSOL de São Caetano do Sul está debatendo propostas para o seu plano de governo municipal e o 

presente manifesto visa situar as diretrizes em que se dá essa importante discussão. 

Vivemos um momento de graves retrocessos no Brasil. O governo Bolsonaro representa um projeto de 

destruição nacional, ataques aos direitos do povo e omissão no combate à pandemia. Em São Paulo, 

Doria radicaliza o projeto neoliberal do tucanato golpeando a educação e ameaçando de extinção dez 

importantes fundações, institutos de pesquisas e empresas públicas. 

Essa realidade também não é muito diferente em São Caetano do Sul. A gestão Auricchio aprofunda 

ainda mais o coronelismo e continuísmo, transformando o orçamento da cidade em um espaço de 

negociatas para empreiteiras e OSS (Organizações Sociais de Saúde), além de implementar a redução 

de investimentos públicos. 

Nós, do PSOL, propomos transformações. Apresentaremos um plano de governo que mobilize e 

encante a população da nossa cidade e mostre que é possível construir dias melhores, construir uma 

cidade inclusiva para uma sociedade includente. As pré-candidaturas a prefeito de Horácio Neto e a 

vice prefeito Rafa Ensinas vão aliar a força dos movimentos da população de São Caetano do Sul com 

a proposta de uma prefeitura comprometida com os interesses públicos. 

Apostamos em luta popular e em gestão democrática, unidas numa só proposta. Vamos construir uma 

administração de qualidade, a melhor que essa cidade já teve em sua história. Queremos que o PSOL 

represente, mais uma vez, a esperança de milhares de  pessoas que acreditam num projeto ligado às 

prioridades dos bairros e dos vários setores sociais, aos pequenos negócios, às lutas dos negros e 

negras, da juventude, de mulheres, das pessoas LGTBQI+ e das pessoas com deficiência. 

Temos um projeto com ousadia para enfrentar as máfias, a especulação imobiliária e para propor o 

novo. Vamos defender o meio ambiente, fazer saneamento com seriedade e combater o problema das 

enchentes. E o fim da ilegal taxa do lixo será uma das nossas primeiras medidas no início da nossa 

gestão. Vamos combater a corrupção que atinge em cheio a administração Auricchio, visando a 

punição de todos os envolvidos. 

Defendemos um governo que dialogue com a população, viabilizando participação popular, 

transparência e inversão de prioridades. Pretendemos desprivatizar a prefeitura, redirecionando 

recursos que atualmente vão para empreiteiros para custear serviços públicos de qualidade. 

Nosso plano de governo não está concluído e parte de três diretrizes gerais: a) Remoção das barreiras 

que promovem desigualdades; b) Aperfeiçoamento da democracia, incentivando a participação popular 

em conselhos e associações de bairro; c) Desenvolvimento socioambiental. Convidamos você a 

participar desse debate e a ajudar na elaboração das propostas, com suas sugestões, na busca de 

soluções para tornar a nossa cidade mais justa e acolhedora. 

É hora de fazer a diferença. Venha com o PSOL nesta luta. Por um novo modelo de cidade, moderna e 

solidária, para todas e todos. 
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