Há sete anos, eu jamais imaginei que estaria na Política, aliás, eu jamais acreditei que a
Política poderia ser útil na vida de alguém. Uma grave engano repetido por tantas pessoas!
Graças ao meu trabalho voluntário em prol da Causa Animal eu aceitei o desafio de me
candidatar a vereador. Fui eleito um dos vereadores mais bem votados da cidade de Suzano e
comecei a enfrentar uma das maiores experiências da minha vida.
Não é só a Causa Animal que precisa de atenção na nossa cidade. Aliás, não foram poucas as
vezes no meu mandato que encontrei seres humanos ignorados pelo Poder Público, vivendo
em situações mais precárias do que um animal de rua.
O plano de governo é um começo, não é rígido. Ele está sendo elaborado de acordo com a
necessidade da população. Uma necessidade que pode mudar, por isso, nosso plano estará
em constante evolução.
Algumas propostas parecem se óbvias, porém, apesar de fundamentais, são ignoradas.

Há sete anos eu jamais imaginei que estaria na Política, aliás, eu jamais acreditei
que a Política poderia ser útil na vida de alguém. Um grave engano que é repetido por
tantas pessoas!
Graças ao meu trabalho voluntário em prol da Causa Animal eu aceitei o desafio
de me candidatar a vereador. Fui eleito um dos vereadores mais bem votados da cidade
de Suzano e comecei a enfrentar uma das maiores experiências da minha vida: A Política!
Como vereador eu cumpri minha palavra e garanti a execução de todas as
principais promessas que eu fiz para o meu mandato. Ainda não é tudo, mas apesar das
dificuldades eu consegui trazer feitos históricos para a proteção dos animais de Suzano.
Um compromisso que está sendo cumprido!
Esses anos na Política também me fez encarar uma dura realidade na nossa
cidade. Aliás, não foram poucas as vezes no meu mandato que encontrei seres humanos
completamente ignorados pelo Poder Público, vivendo em situações mais precárias do
que um animal de rua.
Trabalhei com afinco em busca de proteger o direito das pessoas e garantir o bem
estar da população. Me tornei o vereador com mais projetos apresentados, fiscalizei o
dinheiro público, denunciei praticas irregulares, mas infelizmente descobri que na Política
nem todos priorizam o que é direito da população. Me tornei uma ameaça para aqueles
que se apropriam do Poder Público para satisfazer interesses individuais. Fui vítima de
quatro golpes que tentaram interromper o meu mandato, mas graças a força do povo me
mantive forte, onde permaneço até hoje atuando na defesa da política que um dia eu
desacreditei!
Vivendo os bastidores, tenho convicção que a Política é a única ferramenta para a
transformação social. O grande problema é que ela está ocupada por pessoas que
realmente querem que o povo se afaste!
É aqui que está meu maior desafio: Devolver o Poder Público para as mãos das
pessoas, promovendo participação popular e oferecendo motivos para as pessoas
acreditarem!
Hoje eu sei que Suzano tem um povo que
ama sua cidade, que anseia por crescimento,
mas que muitas vezes é manipulado por um
sistema que insiste em justificar que não é
possível ser diferente.
Enquanto cria-se a maior dívida do
município, critica-se o antecessor por também ter
endividado a cidade. Em meio a disputa por
justificativas, esbanja-se gastos com supérfluos e
com contratos suspeitos. Enquanto se cria
maquiagem na cidade, escondem escândalos

através de jornais financiados com dinheiro do próprio povo. É isso que precisa mudar!
Tenho o prazer de apresentar o nosso Plano de Governo, baseado na ética, na
transparência, na participação popular e na gestão eficiente de recursos públicos. É
importante lembrar que nosso plano é um começo, ele não é rígido. Ele foi elaborado com
as principais necessidades da população, mas necessidades podem mudar, e por isso,
nosso plano estará em constante evolução! Quero também colocar em prática todas os
projetos que apresentei no Legislativo e não foram aprovadas por conchavos políticos.
Algumas das propostas que constam neste plano de governo podem parecer se
óbvias, porém, é preciso considerar que em meio a tantas promessas políticas, vivemos
em uma cidade que ainda não garante, nem mesmo, os direitos fundamentais de um ser
humano. Aqui em Suzano, cumprir a lei já é um avanço!
É com esse entusiasmo que temos o prazer de mostrar que a Política é o caminho
para nossa cidade ir avante, basta ter a coragem de fazer o que é certo!
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BASE 1

Infelizmente a notícia que mais toma espaço nos noticiários é de como a Política vem
sendo tomada pela corrupção. O Poder Público deve encarar que a corrupção já se
mostrou um mal orgânico e contínuo, portanto, somente pode ser combatido quando
enfrentado de forma sistêmica e crescente. As ferramentas de combate à corrupção
devem evoluir em velocidade acima da forma como as práticas de corrupção se
aprimoram. Nosso governo, cumprindo seu papel de promover a participação popular,
quer estimular a sociedade e o funcionalismo público a exercer seu papel fiscalizatório
dos recursos, com ética, bem como estabelecer ferramentas que promovam o efetivo
combate as praticas nocivas ao bem público.
Programas e ações (2021 – 2024)

i.

Nosso governo será marcado pela valorização de um dos princípios fundamentais
da administração pública: A moralidade. Neste sentido, desenvolveremos uma
cultura na administração onde todo agente tem compromisso em ser exemplo e
agente de combater a corrupção;

ii.

Ser exemplo de Portal da Transparência, permitindo que qualquer cidadão consiga
acessar e acompanhar todos os contratos e a sua exemplar execução;

iii. Promover canais para recebimento de denúncias anônimas, oferecendo facilidade
ao usuário e sigilo das informações;
iv. Dar autonomia a Controladoria do Município, garantindo que o órgão tenha
liberdade de atuação e promova ações de combate a corrupção;
v.

Criação da diretoria de compliance com objetivo de consolidar as legislações que
tratam das condutas éticas na administração;

vi. Criação do órgãos de auditoria contínua nos contratos com prestadores de serviço,
realizando estudos de aprimoramento e combate a corrupção;
vii. Retomar o debate com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para construção de
projetos que visem dar acesso a assistência judiciária, incluindo plantões externos
no espaço público, equipamentos e remuneração de triagem da população;
viii. Monitorar e realizar estudos afim de aprimorar a atuação da Prefeitura na defesa
dos direitos do cidadão, reduzindo as demandas advindas do Poder Judiciário,
evitando a judicialização e a protelação de direitos da população;
ix. Assegurar que todo bem público móvel esteja devidamente identificado, com
placas de incentivo a denúncia de atitudes suspeitas;

x.

Estimular, através de campanhas publicitárias, a denunciação de praticas ilícitas
na Administração Pública;

BASE 2

Especialmente depois do mundo enfrentar a maior crise sanitária da sua na
história, o desemprego só fez crescer a vulnerabilidade social, especialmente nas
camadas sociais que já enfrentavam problemas para se sustentar. As ações de
assistência social buscam assegurar a segurança alimentar e os direitos
fundamentais da pessoa humana.

Programas e Ações (2021-2024)
i.

Programa de acompanhamento continuado de famílias em vulnerabilidade,
abaixo da linha da pobreza, promovendo a autonomia econômica e
independência dessas famílias.

ii.

Estimular a participação da sociedade na gestão democrática, por meio do
Conselho Municipal de Assistência Social;

iii.

Promoção da integração ao mercado de trabalho de pessoas desempregadas
em situação de vulnerabilidade social, interagindo com a iniciativa privada para
viabilidades desses programas;

iv.

Ampliar a rede de assistência interdisciplinar a pessoas em situação de rua;

v.

Ampliação, reforma e fortalecimento dos Centros de Referência em Assistência
Social (Cras) e suas equipes nos bairros;

vi.

Valorizar, monitorar e fiscalizar o trabalho produzido e desenvolvido pelas
entidades sociais;

vii.

Ampliar o programa Frente de Trabalho, com foco no objetivo principal no
desenvolvimento humano e das habilidades das pessoas em vulnerabilidade
social para integração ao mercado de trabalho, vinculando o programa ao
Cadastro Único e evitando processos seletivos vexatórios, desvios de finalidade,
com meios de monitorar a efetividade dos assistidos;

viii.

Melhorar e integrar o atendimento de proteção social a vítimas e testemunhas
ou em situação de risco de abuso, violência doméstica e sexual, valorizando e
estruturando o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)
e sua equipe;

ix.

Estabelecer mais e melhores parcerias entre entidades financiadoras e outros
órgãos estaduais e federais, públicos e privados, para fomentar com recursos,
materiais e apoio técnico as ações de assistência social;

x.

Trabalhar em parceria com o Governos Federal e Estadual, de forma a garantir a
integração dos programas de transferência de renda básica e ampliar o
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade;

xi.

Valorizar, monitorar e fiscalizar o importante trabalho produzido e desenvolvido
pelas entidades sociais em parcerias com a Prefeitura para o atendimento da
população;

xii.

Defender e fiscalizar o acesso ao programa Bolsa Família e outras ações
integradas de políticas sociais para famílias poderem sair da situação de extrema
pobreza;

xiii.

Desenvolver ações integradas nas áreas de assistência social em conjunto com as
demais secretarias municipais focando principalmente na prevenção da
vulnerabilidade social e atenção à promoção da convivência familiar, autonomia
pessoal e comunitária e a segurança de renda;

xiv.

Retomar a Política de Segurança Alimentar e Nutricioal, integrada com o apoio à
agricultura familiar.

Nos vamos buscar a igualdade das pessoas, especialmente daquelas que já
são vítimas exponenciais da desigualdade.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Apoiar e dar subsídios para o funcionamento autônomo dos conselhos
municipais de direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, de
crianças e adolescentes, da igualdade racial, dos direitos das mulheres, de
segurança alimentar e nutricional e da política antidrogas;

ii.

Melhorar os serviços de atendimento a criança e a adolescentes em situação
de abandono ou negligência, por meio do Plano de Convivência Familiar e
Comunitária;

iii.

Ampliar a capacitação dos conselheiros tutelares para garantir os direitos de
proteção a crianças e adolescentes, o cumprimento do ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente);

iv.

Integrar as equipes de segurança pública do Estado e Município junto as
unidades do Conselho Tutelar, permitindo inclusive a agilidade no atendimento
24 horas por dia;

v.

Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção à família, com promoção
integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, lazer e
saúde;

vi.

Elaborar o Plano Municipal pela Primeira Infância, para promover o
desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos e apoiar seus familiares;

vii.

Priorizar ações e campanhas de prevenção às drogas e atenção a família com
promoção integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação,
esporte, lazer e saúde;

viii.

Implantar programas intersetoriais de amparo humanizado e proteção a
vítimas de negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e crueldade em
relação a crianças e adolescentes, a mulheres, a pessoais idosas e a pessoas
com deficiência;

ix.

Realizar um censo das vulnerabilidade sociais da população, permitindo
diagnosticar e entender a situação e as demandas de políticas públicas de
pessoas com deficiência, pessoais idosas, jovens, crianças da primeira
infância e outros segmentos da população;

x.

Promover planos de conscientização de combate a violência e discriminação
contra as populações LGBTs, idosa, mulheres, negra e indígenas, jovens e
outros.

xi.

Criar o “Comitê da Juventude e da Pessoa Idosa” para potencializar ações
integradas entre secretarias voltadas para pessoas idosas, a criança e ao
adolescente;

xii.

Tornar o ambiente público mais acessível, visando a inclusão de pessoas
idosas de pessoas, pessoas com deficiência e outras pessoas com mobilidade
reduzida nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas;

xiii.

Estabelecer programas e serviços que permitam a promoção social e o
acolhimento adequado para público LGBT em situação de vulnerabilidade
social;

xiv.

Criar um serviço de promoção social para público LGBT, que vive em situação
de vulnerabilidade;

xv.

Intensificar ações voltadas ao cumprimento da legislação voltada aos direitos
pessoas com deficiência (PcD), pelo próprio poder público e pela iniciativa
privada;

xvi.

Desenvolver parcerias e convênios entre poder público, entidades privadas e
com o terceiro setor para abrir e ampliar oportunidades de estudo e trabalhos
voltados as pessoas com deficiência e seus familiares;

xvii. Garantir e criar ações públicas e incentivos ao setor privado voltadas ao
cumprimento da legislação voltada as pessoas com deficiência (PcD);
xviii. Garantir programas de acesso a práticas de atividades esporte, lazer, turismo e
cultura para pessoas com deficiência e população idosa;
xix.

Garantir que nenhum LGBT deixe de receber atendimento de Saúde adequado
em função de sua orientação sexual ou identidade de gênero;

xx.

Estabelecer programas de atividades de recreação e turismo destinado a
população idosa;

xxi.

Conscientizar e apoiar a sociedade e o comércio sobre os direitos das pessoas
com deficiência e da pessoa idosa;

xxii. Retomar e ampliar a parceria com o terceiro setor a fim de oferecer Centros de
Tratamento, Recuperação e Reabilitação para pessoas com deficiência (PcD)
no município;

Quem vive a Saúde Pública de Suzano sabe que ela vai muito mal. Um tema
tão importante deixou de ser tratado com prioridade, e por isso, fez com que essa
questão se tornasse o maior problema enfrentado hoje na cidade. Com Saúde não
se brinca e essa será nossa prioridade: Cuidar e proteger as pessoas, lançar mão
da tecnologia para aprimorar nossos recursos e garantir o que é direito do povo
Suzanense.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Fomentar o uso da tecnologia para evitar que o cidadão com problemas de
Saúde tenha que sair de casa para esclarecer dúvidas ou agendar
atendimentos (Telemedicina e Teleatendimento);

ii.

Cadastramento de toda a população para melhorar a referência e as
estatísticas voltadas ao serviço de atendimento a Saúde;

iii. Por meio dos órgãos criados pelo plano de combate à corrupção haverá uma
forte fiscalização nos contratos com fornecedores de serviços de saúde,
garantido o efetivo cumprimento de seus indicadores contratuais;
iv. Humanizar o atendimento, oferecendo a capacitação técnica, tecnologia e
recursos aos servidores da saúde;
v.

Garantir um serviço de Saúde acessível ao PcD, incluindo com a
disponibilização de intérpretes;

vi. Fazer gestão de resultados e auditoria dos indicadores, a fim de minimizar
desperdícios e garantir o melhor aproveitamento dos recursos humanos,
estruturais e materiais;
vii. Oferecer a efetiva estrutura para as unidades de Saúde atenderem o cidadão. É
dessa forma que podemos descentralizar o atendimento e evitar a sobrecarga
no Pronto Socorro Central;
viii. Colocar um fim nos “esquemas” que favorecem o serviço prioritário de Saúde a
pessoas indicadas por agentes políticos. Nossa gestão será marcada pela
igualdade, sem favorecimentos, conforme prevê a Legislação;
ix. Disponibilizar na Internet a relação atualizada da fila de espera de consultas e
procedimentos da Saúde, para acompanhamento e fiscalização da sociedade;
x.

Regulamentar o serviço de telemedicina e ampliá-lo para novas especialidades;

xi. Estimular o secretariado e os agentes políticos a fazer uso do serviço público
de Saúde, pois é por meio da experiência que os gestores podem conhecer e
aprimorar os serviços públicos ao cidadão;
xii. Garantir através de processos seletivos, entrevistas e currículo, que todo
agente público dedicado ao serviço de Saúde tenha condições técnicas de
colaborar com a gestão pública. Nossa gestão será marcada pelo fim do uso de
cargos públicos para favorecimento de interesses meramente partidários.

xii. Continuidade na manutenção, reformas e ampliação de unidades básicas de
saúde;
xiii. Realizar ações e integração de dados e equipes multidisciplinares, envolvendo
secretarias de Esporte, Assistência Social e Saúde na promoção da Saúde de
idosos, crianças, juventude e mulher;
xiv. Realizar ações e integração de dados e equipes multidisciplinares, envolvendo
secretarias de Esporte, Educação, Assistência Social e Saúde no combate a
doenças sexualmente transmissíveis, drogas e gravidez precoce;
xv. Credenciar as entidades de Saúde privadas para fortalecer o atendimento ao
cidadão por meio do do SUS, especialmente em horários noturnos;
xvi. Informatizar e integrar os sistemas de Saúde, dando cumprimento a legislação
em vigor e otimizando a gestão de informações;
xvii. Marcação de consultas e exames por meio de sistema informatizado e único;
xviii.Criar, em parceria com a secretaria de Desenvolvimento Social, um núcleo de
atuação na promoção e acompanhamento de Saúde à pessoas em situação de
rua;
xix. Monitoramento informatizado da fila de consultas e exames, permitindo que
eventuais ausências possam ser previamente substituídas, e assim, otimizando o
fluxo;
xx. Descentralizar o atendimento básico do SAMU, oferecendo mais agilidade
especialmente na região Sul (Palmeiras).
xxi. Implantar programas para ampliação do número de mamografia;
xxii. Melhorar a qualidade do programa da Boa Visão, com consultas médicas e
fornecimento de óculos á população escolar e idosa;
xxiii.Melhorar e ampliar o atendimento em saúde mental e drogadição através do
fortalecimento dos serviços dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas) e do Conselho Antidrogas;
xxiv.Realizar em consulto com o Conselho Antidrogas um programa de prevenção e
tratamento da Dependência Química e Tabagismo;
xxv. Criar programa de entrega domiciliar de medicamentos para diabéticos,
hipertensos, PcD, etc.
xxvi.Ampliar a participação popular no Conselho Municipal de Saúde e demais
Organizações da Sociedade Civil com a finalidade de fortalecer e melhorar os
processos de participação popular na gestão da saúde municipal;
xxvii.Executar o programa GRAU (Grupo de Resgaste e Atenção as Urgências e
Emergências) no corpo de bombeiros;

Nosso Governo veio para transformar e não é possível crescimento sem
educação. Sabemos que a educação é fiadora do futuro e por isso queremos
colaborar com o avanço intelectual e de cidadania da nossa gente, começando pelas
nossas crianças;
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Retomar e buscar o cumprimento do Plano Municipal de Educação (2015 –
2025)

ii.

Implementar o verdadeiro ensino integral, ou seja, com uma discussão de
currículo especial. que abranja todas as potencialidades da criança;

iii. Oferecer recursos e condições de trabalho para o funcionamento autônomo do
Conselho Municipal de Educação;
iv. Estimular a participação da sociedade na gestão democrática por meio do
Conselho Municipal de Educação e dos Conselhos de Escola;
v.

Manter e desenvolver o aprimoramento do ensino por meio de programas
específicos, valorizando os Professores, os agentes, os secretários, os auxiliares,
as cozinheiras escolares, entre outros profissionais da educação;

vi. Buscar, inclusive, com a captação de recursos junto a iniciativa privada, para
programas que ampliem a oferta de vagas em creches, otimizando os espaços e
criando novas unidades na rede, tanto própria como conveniadas;
vii. Aproximar os Conselhos de Educação junto ao Conselho Tutelar; visando o
melhor atendimento as demandas de vagas nas unidades escolares;
viii. Garantir a qualidade da Educação infantil e fundamental da contratação de
coordenadores pedagógicos, conforme está estabelecido na lei, garantindo a
melhoria na qualidade de ensino e retirando a sobrecarga existente sobre
diretores e professores;

ix. Constante aperfeiçoamento e discussão das diretrizes que orientam o plano
pedagógico da rede municipal, garantindo os direitos de aprendizagem a todos
os alunos;
x.

Fortalecer e intensificar os programas e ações de formação continuada aos
professores, agentes, secretários, auxiliares, cozinheiras, bem como o estímulo a
permanência e a progressão na carreira de todos esses profissionais;

xi. Garantir oportunidades aos professores, agentes, secretários, auxiliares,
cozinheiras e demais profissionais da Educação, por meio de processos de
escolhas técnicas para ocupação de funções gratificadas;
xii. Investir e fortalecer o AEE (Atendimento de Educação Especial) destinado às
pessoas com deficiência (PcDs) na Rede Pública de Educação, atendendo a
todos os alunos que oferecem qualquer necessidade de educação inclusiva,
reforçando o quadro de funcionários e equipe multidisciplinar.

xiii. Criação de campanhas publicitárias personalizadas ao ano letivo, que tenha
como objetivo o combate ao bullying, a violência infantil, ao abuso infantil, e ao
incentivo a alimentação saudável;
xiv. Estimular o secretariado e os agentes políticos a fazer uso do serviço público de
Educação, pois é por meio da experiência que os gestores podem conhecer e
aprimorar a qualidade de ensino para nossas crianças;
xv. Dialogar com a rede de ensino para a inserção no currículo escolar, criando
conteúdos que visem a conscientização sobre noções de cidadania, a função dos
Poderes Públicos, , o racismo, o preconceito, a proteção dos animais e do meio
ambiente;
xvi. Garantir uniformes e material escolar de qualidade no início do período letivo;
xvii. Criar o programa “Cartão Escola” que oferece aos pais de alunos um “vale” para
aquisição de material escolar e uniforme diretamente com empresas locais
credenciadas, uma iniciativa que além de facilitar, investira recursos financeiros
para movimentar a economia local;
xviii.Desenvolver ações esportivas, culturais e de Saúde integradas com as secretaria
de Educação, criando circuitos de teatro, campeonatos esportivos escolares,
mutirões de Saúde, inclusive, aperfeiçoando o serviço de saúde bucal e
oftamologista;
xix. Criar o serviço e acompanhamento psicopedagógico em parceria com a Saúde,
destinado aos alunos e professores, agentes, secretários, auxiliares, cozinheiras
da rede municipal;
xx. Dialogar com a rede de ensino a abertura das unidades escolares aos finais de
semana para promoção de ações que visem a integração da sociedade com a
praticas culturais, esportivas e de aprendizagem, evitando a ociosidade da
criança e do jovem;
xxi. Promover a participação ativa da população jovem na sociedade do
conhecimento e da informação por meio da promoção da inclusão digital,
criando redes de wifi gratuitas, e incentivando o acesso a rede Rede Mundial de
Computadores;
xxii. Modernização e informatização dos sistemas organizativos, de planejamento e
de gestão estratégica da Secretaria Municipal de Educação de Suzano.
xxiii.Criação do CENSO Escolar Municipal, buscando indicadores e incidentes nas
rede escolar de ensino, que permitam ao Poder Público faça estimativas,
avaliações qualitativas e quantitativas, criando Políticas Públicas adaptadas ao
perfil da Educação Municipal;
xxiv.Garantir o transporte escolar municipal seja acessível aos alunos e com
melhores veículos;
xxv. Cobrar o governo do Estado e governo Federal para que haja o cumprimento das

xxvi. Criar os protocolos de procedimentos das unidades escolares, a fim de garantir
procedimentos padrão nas unidades, especialmente em temas relacionados a
segurança e atendimento psicológico;
xxvii. Aumentar o programa que permite acesso ao público de baixa renda a
universidades, criando parcerias entre o Poder Público e as entidades privadas;
xxviii. Implantação de plano articulado de seguranças nas escolas, garantindo que
todas as unidades escolares administradas pelo município sejam mais seguras
e tenham estrutura que impeça o acesso de visitantes e fornecedores aos
alunos;
xxix. Estabelecer, nos termos da legislação em vigor, que todas as unidades
escolares possuam AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e
protocolos de evacuação em casos de emergências;
xxx.

Regular e manter o programa de articuladores comunitários, integrando a
Escola e a Família, garantindo ao Poder Público assistir coletar informações
junto as famílias de alunos e fomentando debates sobre a evasão escolar, a
segurança alimentar, a baixa aprendizagem;

O Poder Público deve tratar o Esporte e Lazer com prioridade em função do
amplo benefício que essas ações oferecem para a sociedade. Estimular a pratica
esportiva é atuar de forma preventiva na Saúde Pública, é afastar nossos jovens da
marginalidade, é promover uma cidade que preserva o bem estar.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Fiscalizar contratos firmados com entidades esportivas a fim de garantir o estrito
cumprimento das cláusulas e público atendido;

ii.

Estimular e reconhecer competidores que se destacam nas competições
esportivas;

iii. Colocar em uso a Arena Max Feffer, estimulando a oferta de espaço para
torneios e campeonatos regionais, destinando os recursos recebidos a própria
área de esporte;
iv. Criar espaços seguros para treinamento e encontro de praticantes de ciclismo;
v.

Fortalecer Programas de Lazer com a finalidade de propiciar a utilização do
tempo livre da população em atividades de recreação e lazer;

vi. Realizar a contínua manutenção e a zeladoria dos equipamentos destinados ao
esporte e lazer;
vii. Valorizar e fortalecer o esporte amador e de base;
viii. Criação de Olimpíadas Municipais entre as escolas municipais para incentivar a
prática esportiva desde a Educação Infantil.
ix. Criação do Plano Municipal Desportivo, a ser construído com a comunidade,
profissionais da área e os usuários;
x.

Ampliar o número de academias ao ar livre e incluir equipamentos híbridos,
permitindo o acesso do público PCD (pessoas com deficiência);

xi. Estimular as competições esportivas na cidade, oferecendo apoio às entidades;
xii. Estimular e oferecer condições para a prática de esportes coletivos, oferecendo
recreação a baixo custo, com acompanhamento profissional;
xiii. Construir centros esportivos nas regiões norte e sul e ampliar a oferta de
atividades esportivas, incluindo artes marciais, skate, ciclismo, corrida de rua,
gratuitas em parceria com entidades;
xiv. Colocar um fim nos “esquemas” que garante vagas em atividades esportivas as
pessoas indicadas por agentes políticos. Nossa gestão será marcada pela
igualdade, sem favorecimentos, conforme prevê a legislação;
xv. Incentivar programas esportivos e recreativos voltados a pessoa idosa,
garantindo um trabalho integrado com a Secretaria de Saúde;

Outra grande prioridade do nosso Governo é o desenvolvimento das políticas
de segurança, inclusive com ações preventivas, com foco nas áreas mais vulneráveis
e na proteção da mulher.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Manter uma postura de cobrança e insistência para que o Governo do Estado
cumpra suas obrigações com a Segurança Pública, aumentando o efetivo policial
e garanta a manutenção de viaturas de policiamento ostensivo;

ii.

Cobrar do Governo do Estado adequação na Ronda Escolar e aumento na
estrutura necessária ao policiamento judiciário e ostensivo no município;

iii. Ampliar o trabalho de segurança comunitária em conjunto com a sociedade;
iv. Ampliar o serviço de proteção a mulher, criando mecanismos no município e
cobrando o Governo do Estado na ampliação no horário de atendimento da
delegacia da mulher;
v.

Integrar através de programas multidisciplinares e institucionais, as equipes
ligadas a segurança e atuantes no município, como a Polícia Militar, a Guarda
Civil Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e os agentes de trânsito;

vi. Aproximar as entidades e forças de segurança privadas ao Poder Público, usando
a tecnologia para atuação conjunta no combate a violência;
vii. Conscientizar e estimular, através de campanhas publicitárias, o registro de
ocorrências policiais, afim de demonstrar e cobrar do Governo do Estado
atuação nos déficits de segurança do munícipio;
viii. Estimular a participação da sociedade nos Conselhos de Segurança, oferecendo
ferramentas e maios participação dos agentes públicos nos órgãos
participativos;
ix. Normatizar o projeto de “Vizinhança Solidária”, ampliando técnicas e
ferramentas de monitoramento de segurança nos bairros;
x.

Manutenção do contrato de prolabore aos policias militares;

xi. Normatizar a atuação da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal);
xii. Instalação de bases da GCM descentralizadas, especialmente na região norte e
sul;
xiii. Garantir oportunidades aos servidores da Segurança Municipal, através
processos de escolhas técnicas para ocupação de funções gratificadas;
xiv. Promover qualificação aos profissionais da guarda municipal e equipar
adequadamente estes profissionais para o melhor desempenho de suas funções
e se necessário reformular o estatuto, seu plano de carreira e afins;

xv.

Apoiar o desenvolvimento e melhorias no atendimento ao cidadão através da
policia investigativa do município (Policia Civil) informatizando e/ou
operacionalizando o seu processo;

xvi.

Fortalecer os projetos GUARD e PROERD no combate ao consumo de drogas;

xvii. Melhorar as condições de segurança pública na zona rural;
xviii. Executar o programa GRAU (Grupo de Resgaste e Atenção as Urgências e
Emergências) no corpo de bombeiros;
xix.

Conveniar o 17º SUBGB as funções de defesa civil do município com vistas aos
combates a enchentes e apoio as pessoas em situação de risco;

xx.

Regulamentar e ampliar a área de monitoramento com câmeras e fazer com
que a Central de Segurança Integrada (CSI) atue efetivamente no
monitoramento de segurança e no combate a violência, interligando com os
sistemas de vizinhança solidária;

xxi.

Promover canais para recebimento de denúncias anônimas junto a GCM,
oferecendo facilidade ao usuário e sigilo das informações;

Nós queremos uma cidade onde as artistas tenham apoio e a população
tenha acesso a produção e consumo de arte. Nossa Cultura deverá preservar e
fomentar a diversidade cultural brasileira, utilizando-se desse espaço para também
promover o culto de todas as crenças e a reflexão sobre a diversidade. É dessa
forma que podemos valorizar e preservar o maior patrimônio da nossa cidade: A sua
gente!
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Promover a diversidade cultural, descentralizando os espaços culturais e
incentivando a produção de cultura;

ii.

Abertura de espaços ociosos
apresentações culturais;

nas

escolas

públicas

municipais

para

iii. Cursos e oficinas de escrita criativa e fomento ao surgimento de novos escritores
e poetas na cidade;
iv. Fechamento de vias aos domingos para veículos e ocupação com espetáculos
urbanos para recuperação do espaço de convívio, discutindo e construindo junto
com a comunidade;
v.

Criação de uma incubadora e geradora de ações, produtos e bens culturais, para
formação empreendedora, capacitação e fomento da cadeia da indústria
criativa.

vi. Estimulo as parcerias público-privadas para otimização de recursos e mais
produção de conteúdo artístico e cultural.
vii. Tornar a cidade em um polo de produção cultural, que prestigia seus artistas e
estimula a produção cultural;
viii. Assegurar a conservação dos patrimônio histórico de Suzano;
ix. Ampliar, junto a Secretaria de Educação, o fomento a arte nas escolas,
incentivando crianças e descobrindo talentos;
x.

Democratizar os recursos de cultura no município, realizando uma gestão de
diálogo e participação entre as classes artísticas da cidade;

xi. Estabelecer Prêmios e Homenagens municipais, com entrada gratuita, afim de
promover reconhecimento dos artistas da cidade;
xii. Fomentar e estimular as Festas Tradicionais, culturais e folclóricas da cidade,
buscando um destaque regional para o nosso patrimônio cultural;
xiii. Manter os espaços culturais já instalados na cidade, promovendo a produção e o
intercâmbio cultural, especialmente de artistas locais;

BASE 3

Após a maior crise sanitária já enfrentada no mundo, nosso olhar para o
desenvolvimento econômico da cidade deve ser ampliado. O Poder Público deve
buscar meios de colaborar com a sustentação econômica da cidade, e para isso,
nosso Governo unirá a tecnologia, a participação popular e o terceiro setor;
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Programa “Cidade Amiga da Sua Empresa” buscando a simplificação de
processos administrativos, integração tecnológica de sistemas para otimizar a
emissão de licenças (sanitárias e ambientais), criar no Poder Público uma nova
cultura que vise acelerar a instalação de novas empresas na cidade;

ii.

Buscar meios para que o orçamento público municipal seja prioritariamente
utilizado no fomento da economia local, valorizando o empresário de Suzano;

iii. Criar o programa “Cartão Escola” que oferece aos pais de alunos um “vale” para
aquisição de material escolar e uniforme diretamente com empresas locais
credenciadas, uma iniciativa que vai injetar milhões em recursos na economia
local, usar desse mesmo pensamento em outras aquisições do Poder Público;
iv. Fomentar emprego e renda, tendo como princípio investir dinheiro público em
obras, serviços e desenvolvimentos necessários, respeitando as peculiaridades
de cada região.
v.

Recuperar para os cofres públicos recursos (financeiros e bens) que porventura
tenham sido desviados do município;

vi. Aumentar a politicas pública para redução da ou gratuidade no transporte
público para estudantes e desempregados que estejam em busca de recolocação
profissional;

vii. Criar incentivos fiscais para que as empresas possam se instalar na cidade;
viii. Ampliar o atendimento do Banco do Povo Paulista buscando fomentar a criação e
sustento de novas empresas na cidade;
ix. Criar roteiros turísticos, valorizando, publicitando e estruturando os pontos mais
atrativos de Suzano;
x.

Estabelecer em conjunto com o Consórcio de Cidades do Alto Tietê um circuitos
turístico com a participação de Suzano;

xi. Incentivar e fortalecer melhor estrutura nos polos comerciais nos bairros,
especialmente na região de Palmeiras e Dona Benta, para facilitar o acesso da
população a serviços essenciais;
xii. Buscar e colaborar com a iniciativa privada para a instalação de grandes lojas de
varejo e agências bancárias na região do Dona Benta e Palmeiras, ampliando o
poder de compra e o acesso nas áreas mais periféricas da cidade;

viii. Garantir a ampla transparência na execução do serviço e na contrapartida nos
empreendimentos imobiliários no município;
ix. Melhorias no entorno do empreendimento visando melhor qualidade de vida
para a população daquela localidade;
x.

Incentivar o mercado local a contratação de PcD;

xi. Ampliar a discussão sobre desenvolvimento econômico junto ao empresariado
local, utilizando-se dos Conselhos Municipais e das entidades do terceiro setor;
xii. A Prefeitura deverá agregar serviços que impulsionem as vocações econômicas
regionais, conectando a sociedade civil, empreendedores e investidores;

Nós vamos ampliar a qualificação profissional especialmente ao público em maior
vulnerabilidade. O avanço da tecnologia e do mercado virtual nos oferece uma ampla
oportunidade de auxiliar a criação de novos profissionais do segmento, aproveitando
uma nova oportunidade de mercado.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Ampliar os programas voltados à geração de emprego, buscando uma relação
mais próxima com o empresariado local;

ii.

Ampliar os projetos para capacitação, qualificação e formação profissional,
voltados à vocação econômica do município, por meio de parcerias com
instituições de ensino e a iniciativa privada;

iii. Ampliar os projetos para capacitação, qualificação e formação profissional
direcionados ao empreendedorismo digital, já que este é um segmento que está
em crescimento e não há incentivo do Poder Público;
iv. Descentralizar as ações que visam o aumento da inserção no mercado de
trabalho de nossa população, intermediando a oferta e a procura de mão-deobra;
v.

Fortalecer programas de apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos por
meio de assessoria técnica, bem como, melhorar o acesso ao crédito e
microcrédito de fomento.

Apesar da sua forte raiz na agricultura, nossa cidade ver perdendo forças
neste segmento, justamente pelo abandono do Poder Público ao setor. É inaceitável
ver a Prefeitura investindo milhões para compra de alimentos para escolas através
de agricultores de outras regiões, enquanto nosso povo enfrenta dificuldades em
manter o seu próprio plantio.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Fomentar e implementar politicas públicas para os produtores rurais de Suzano.

ii.

Valorizar o produtor rural na produção de alimentos para as escolas municipais,

iii. Realizar estudos e fomentar a instalação de entreposto rural em Suzano.
iv. Implantar programa de compra de produtos agropecuários de Suzano para os
programas de
v.

segurança alimentar promovidos pela Prefeitura Municipal.

vi. Fortalecer Programa de Aquisição de Alimentos – Governo Federal na compra de
produtos
vii. agropecuários dos produtores rurais locais.
viii. Implantar programa municipal para controlar e qualificar os alimentos
produzidos no município.
ix. Utilizar pavimentação ecológica para melhorar as estradas vicinais;
x.

Melhorar as condições de segurança pública na zona rural;

xi. Ampliar e modernizar as feiras livres diurnas e noturnas;
xii. Implementar projetos de hortas escolares, medicinais e comunitárias por meio
de parcerias com
xiii. organizações não governamentais.
xiv. Adquirir produtos para as escolas com produtores locais;
xv. Aproximar o produtos rural do Poder Público através da implantação de
Conselhos participativos;

BASE 4

O Gestor Público tem papel fundamental para garantir o bem-estar da
população sem afetar a qualidade de vida das gerações futuras, e para isso, deve
assegurar que sejam implementadas politicas públicas voltadas a sustentabilidade
ambiental, que em suma se relaciona ao uso consciente, eficiente e racional dos
recursos naturais e do meio ambiente.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Atender a necessidade orçamentária da área de meio ambiente, oferecendo
estrutura e recursos para o efetivo cumprimento das suas atividades;

ii.

Estruturar a Secretaria de Meio Ambiente com mão de obra técnica e
ferramentas de trabalho, divorciando-se do modelo cultural que ignora a política
ambiental e usa da sua estrutura para atender fins meramente partidários;

iii. Fomentar políticas públicas voltadas a sustentabilidade, baseando-se no meio
ambiente;
iv. Dedicar um núcleo da Guarda Civil Municipal (GCM) para monitoramento e
atuação sobre delitos ambientais, criando programas que visem o combate ao
desmatamento, a degradação do meio ambiente, incluindo as ocupações
irregulares;
v.

Enrijecer a fiscalização dos crimes ambientais, implementando políticas
integradas com as forças policiais;

vi. Cumprir a politica nacional do meio ambiente, oferecendo a todo Poder Público
capacitação técnica com objetivo de preservar, melhorar e recuperar aos
recursos fundamentais para a vida humana;
vii. Cobrar dos demais entes federativos atuação nas áreas ambientais de sua
competência;
viii. Buscar parcerias por meio do Consórcio de cidades do Alto Tietê para a criação
do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da região);
ix. Estabelecer diretrizes de desenvolvimento socioeconômico visando proteção dos
recursos ambientais;
x.

Transformar os catadores em agentes ambientais, oferecendo condições de
trabalho, capacitação técnica e cadastramento junto ao órgão ambiental;

xi. Oferecer o serviço de caçamba solidária voltada ao público de baixa renda,
visando impedir o descarte irregular de resíduos sólidos;
xii. Regulamentar o serviço cata-treco, conscientizando a importância do serviço e
criando cronogramas de serviço;
xiii. Regulamentar e ampliar o programa de horta nas escolas, oferecendo aos
alunos da rede municipal a experiência de contato com a natureza;

xiv. Implementar o Parque Ecológico com vistas a preservação ambiental e o turismo
ecológico;
xv. Ampliar os ecopontos nas regiões onde há vícios de descarte irregular;
xvi. Implantação da educação ambiental nas escolas;
xvii. Envolver as indústrias para desenvolver programas que ofereçam benefícios às
empresas que contribuam com o meio ambiente regularizando suas atividades;
xviii.Criar projetos autossustentáveis para o desenvolvimento agronegócio;
xix. Implantar um sistema monetário chamado “Moeda Verde", voltado ao cidadão e
comerciantes participativos na coleta de resíduos recicláveis que lhes garantirá
bônus ou deduções fiscais;
xx. Garantir que as novas obras públicas sejam equipadas com energia limpa e
reaproveitamento de água;
xxi. Cobrar e retomar a execução do plano de contrapartida da SPMar sobre ações
de recuperação ambiental após as obras do Rodoanel;
xxii. Atuar na recuperação dos córregos e nascentes do município;
xxiii.Conscientizar a população sobre a importância da mata ciliar, estabelecendo
programas para sua recuperação;
xxiv.Implementar e incentivar o programa de arborização urbana;
xxv. Implementar as políticas destinadas ao atendimento do programa “Município
Verde Azul”, buscando melhorar a classificação da cidade;
xxvi.Atuar junto as empresas conveniadas para o efetivo tratamento de esgoto no
município;
xxvii.Ampliação do serviço do viveiro municipal nas regiões norte e sul, oferecendo
educação ambiental e revitalização de locais públicos;
xxviii.Amparar o serviço de cooperativas para ampliar o recebimento dos materiais
recicláveis;
xxix.Ampliação do serviço de coleta de materiais orgânicos, estimulando a produção
de fertilizantes naturais através da compostagem;
xxx. Ampliar as campanhas publicitárias voltadas a reciclagem e proteção do meio
ambiente;

xxxi.Em parceria com outras secretarias, desenvolver um projeto de identidade visual
para Suzano, buscando a retomada do título “cidade das flores”, através da
construção de portais de acesso ambientais e ampla arborização;

Um dos maiores orgulhos do meu mandato como vereador foi concluir todas
as promessas que fizemos para a proteção dos animais. Não foi fácil, já que o Poder
Público insistiu em não destinar recursos para esse segmento, mas nós
conseguimos driblar as dificuldades e instituir programas que nunca aconteceram na
cidade. Hoje nosso desafio é tornar esses programas, fruto da iniciativa do meu
mandato, em programas permanecer e contínuos.
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Estabelecer o serviço de castração gratuita de cães e gatos esteja
regulamentado em lei municipal, ampliando a sua oferta, realizando estudos
para atingir as áreas onde há maior volume de animais em situação de rua;

ii.

Apresentar o “Estatuto do Bem Estar Animal”, que está parado desde 2017 e
disciplinar regras de convivência e proteção dos animais na cidade;

iii. Regulamentar a fiscalização e buscar o fim do uso dos veículos movidos por
tração animal;
iv. Colocar o “Castramóvel” em funcionamento, buscando atender as áreas mais
afastadas da região central;
v.

Estabelecer em lei o registro e microchipagem de animais, criando um banco de
dados único e compartilhado com empresas do ramo pet;

vi. Criar o CENSO Animal, permitindo que o município realize estudos e aperfeiçoe
as politicas voltadas ao setor;
vii. Colocar um fim na novela da reforma e ampliação do “Centro de Zoonoses”, que
se estende desde 2015;

viii. Implantar no currículo escolar matérias voltadas a conscientização da proteção
dos animais;
ix. Criar o serviço de crematório de animais, evitando que os animais mortos sejam
incinerados como lixo;
x.

Dedicar agentes fiscais de meio ambiente ao combate aos maus-tratos,
desburocratizando o serviço e agilizando o atendimento aos animais que mais
precisam;

xi. Regulamentar o serviço de atendimento veterinário gratuito, ampliando seu
atendimento através de recursos no orçamento para o atendimento integral dos
animais;
xii. Implantar o SAMU Pet afim de oferecer transporte gratuito aos animais já
amparados pelo atendimento veterinário;
xiii. Implantar em parceria com a iniciativa privada coletores de dejetos de animais
nos logradouros públicos;

Nos últimos Governos não só houve expansão das ações de moradia, apenas
a continuidade de projetos anteriormente desenvolvidos. Também não houve
interesse em frear especulação imobiliária em nossa cidade.
Não há vida digna sem moradia, planejamento urbano e segurança, portanto,
seremos insistentes em cobrar de todos os entes federativos mais recursos para
fomento de moradia, empenhando recursos projetos de urbanização que garantam
uma cidade mais acessível, habitável e ambientalmente sustentável.
Programas e Ações 2021-2024
i.

Ampliar programas municipais de habitação a partir do levantamento das reais
necessidades por habitação por meio de ampla participação da sociedade.

ii.

Promover parcerias junto ao Governo Estadual e ao Governo Federal para
programas de revitalização e urbanização de áreas ocupadas e irregulares, bem
como, construção de mais moradias para a população hipossuficiente por meio
de programas específicos e outros.

iii. Intensificar o processo de regularização fundiária com a legalização de 100%
dos assentamentos precários;

iv. Ampliar ações de moradia temporária com subsídio da Prefeitura;
v.

Implementar ações de controle social na politica de habitação;

vi. Criar grupo intersetorial com a finalidade de garantir transparência e prioridade
de habitação as famílias de baixa renda;
vii. Garantir que a execução de ações de recuperação asfáltica, entre outras obras
públicas, utilizem mão de obra e material de qualidade, com auditoria constante
dos fornecedores, só assim podemos evitar o desperdício de dinheiro;
viii. Construir novos velórios municipais na Região do Rio Abaixo e Raffo;
ix. Melhorar o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbana na região
central e nos bairros para minimizar a ocorrência de enchentes e inundações;
x.

Assegurar a universalização da rede de água e esgoto em especial na região de
Palmeiras e ocupações urbanas desprovidas destes recursos essenciais a
qualidade de vida.

xi. Realizar estudos para a construção de piscinões em pontos estratégicos para
reduzir danos causados por alagamentos e enchentes;

O crescimento populacional vem fazendo com que o transporte e a mobilidade
urbana se intensifique cada vez mais e com isso prejudique a qualidade de vida das
pessoas. As políticas de acessibilidade avançaram em velocidade maior que a
capacitação dos órgãos públicos para atender a nova legislação.
Nosso governo compreende que a mobilidade afeta diretamente a economia e o
bem estar da população, por isso, vamos garantir que nossos órgãos sejam
equipados com equipe técnica profissional que desenvolva políticas pensando no
futuro;

Programas e Ações (2021-2024)
i.

Realizar constante auditoria nas planilhas da empresa permissionária;

ii.

Implementar calçadões na região central;

iii. Multas de trânsito não podem continuar sendo uma indústria de dinheiro para o
Governo. Acidentes de trânsito ainda são os dos motivos que mais engrossam
as estatísticas de mortes no Brasil, além de acarretar o aumento nas despesas
com o SUS, portanto, no nosso Governo as multas serão prioritariamente objeto
de estudos e ações para aumentar a segurança e reduzir o índice de infrações;
iv. Construir o terminal rodoviário da região sul (Palmeiras);
v.

Planejamento de uma ampla rede de ciclovias e ciclo faixas do Município,
objetivando melhorar a mobilidade urbana, diminuir acidentes e a reduzir
emissão de poluentes;

vi. Estabelecer, junto a empresa de Zona Azul, que os veículos que se utilizarem do
estacionamento rotativo pago deverão ser assegurados contra roubo e furto;

vii. Ampliar e adequar às condições de acessibilidade do sistema viário e de
transporte público municipal para pessoas com deficiência e pessoas com
mobilidade reduzida;
viii. Viabilizar projeto para a interligação entre a Estrada Keida Harada/Duchen a
Pindorama/Varinhas de Mogi das Cruzes;
ix. Realizar estudos para buscar a integração dos serviços de transporte público
municipais e intermunicipais;
x.

Menores terminais rodoviários em prontos estratégicos do município.;

xi. Acelerar junto ao Governo do Estado a liberação da alça de saída do rodoanel;
xii. Implementar programas de Educação no Trânsito nas Escolas de Suzano;
xiii. Garantir o direito ao uso de transporte municipal para portadores de
necessidades especiais com implementação de programas voltadas na
ampliação de frota especializada neste segmento;

xiv.

Acelerar os estudos e as ações visando a extensão da Estrada do Furuyama
até Mogi das Cruzes;

xv.

Implementar a acessibilidade física, arquitetônica e comunicacional nos
prédios públicos, vias de rolamento, transportes e outros espaços públicos;

xvi.

Garantir no Poder Público a livre locomoção e acesso das pessoas com
deficiência, além de desenvolver ações de conscientização dos servidores
públicos e da sociedade como um todo que visem à diminuição das barreiras;

xvii. Buscar o efetivo cumprimento das políticas para a inclusão de pessoas com
deficiências e transtornos, com acessibilidade, tecnologias e profissionais de
apoio;
xviii. Buscar junto aos Fundos de Transporte Intermunicipal recursos para a
ampliação e adequação da Av. Jorge Bei Maluf (continuação da Nova Avenida
das Orquídeas – Mogi das Cruzes) desafogando o trânsito da Av. Prudente de
Moraes.
xix.

Realizar modificações nos corredores defronte a estação CPTM, afim de
desafogar o fluxo;

xx.

Oferecer a iniciativa privada equipe de apoio para a adaptação de
estabelecimentos as normas de acessibilidade;

xxi.

Criar novos itinerários, especialmente para viabilizar o acesso da região norte
e sul ao transporte intermunicipal;

xxii. Revisar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que custou caro e não
ofereceu soluções técnicas para o planejamento de trânsito na cidade;

xxiii. Ampliar horários, otimizar trajetos das linhas de ônibus e equipar a frota com
geolocalização, afim de oferecer ao usuário um sistema de monitoramento da
frota;
xxiv. Interagir com os taxistas e os transportes de aplicativos, afim de fomentar o
desenvolvimento dessas áreas;
xxv. Revisar a forma de realizar o transporte da Prefeitura, substituindo a locação
de veículos oficiais da Administração pelo uso de transportes por aplicativos
e/ou cooperativas de taxis, assim reconhecendo e incentivando a economia
local;
xxvi. Estimular a participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Trânsito,
afim de discutir e elaborar novas políticas de trânsito em Suzano;

A ordem urbana é fundamental para garantir o bem estar da população, no
entanto, em Suzano a lei só funciona para alguns. Nosso lema é igualdade e vamos
fazer valer o poder de polícia para assegurar o bem estar da população.
Serviços públicos de constante utilização da população também serão
aprimorados, bem como obras que afetam a vida e a segurança de toda a cidade;
Programas e Ações (2021-2024)
i.

Garantir o cumprimento da Lei do Silêncio, equipando e garantindo que nosso
poder de polícia assegure o bem estar da população, sem exceções;

ii.

Descentralizar o acesso aos serviços públicos especialmente na região sul
(Palmeiras);

iii. Intensificar a realização dos serviços de limpeza pública, com varrições
constantes, adequada coleta de lixo nos bairros, capinação, retirada de entulhos
e a operação cata trecos;
iv. Realizar estudos para a construção de piscinões em pontos estratégicos para
reduzir danos causados por alagamentos e enchentes;
v.

Simplificação eletrônica de processos: uso de aplicativos para serviços que
exigem deslocamento e atendimento presencial, aumentando a eficiência e
diminuindo custos;

vi. Promover canais para recebimento de denúncias anônimas, oferecendo
facilidade ao usuário e sigilo das informações;
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O poder público, de fato, não é a iniciativa privada, mas sua gestão tem
inúmeras semelhanças. Enquanto a iniciativa privada busca lucro, o poder público
deve buscar serviços públicos otimizados e de qualidade. Enquanto a iniciativa
privada é conduzida por sócios, o poder público deve compreender sua função de
atender o interesse de todas as pessoas e ouvir o servidor. É sobre esses dois
prismas que nossa gestão funcionará: Redução de despesas através de implantação
de tecnologias e otimização de processos e recursos, reduzindo a burocracia.
Programas e Ações (2021-2024)

i.

Entender que o servidor púbico é a porta de entrada e o maior patrimônio do
Poder Público, portanto, ouvi-lo é fundamental para incentivar o crescimento
institucional;

ii.

Criar ferramentas para o servidor participar do desenvolvimento institucional,
realizando críticas, sugestões e projetos;

iii. Estabelecer em conjunto com a sociedade programas de reconhecimento aos
servidores que mais se destacam, estimulando no Poder Público a cultura de
valorizar o cidadão e prestar um serviço de qualidade;
iv. Oferecer respeito e proteção ao servidor público que denuncia irregularidades na
Administração, ao contrário da intimidação que ocorre hoje em dia;
v.

Ampliar a tecnologia na modernização da Prefeitura Municipal de Suzano,
aumentando sua presença digital;

vi. Simplificação eletrônica de processos: uso de aplicativos para serviços que
exigem deslocamento e atendimento presencial, aumentando a eficiência e
diminuindo custos;
vii. Garantir a acessibilidade aos serviços públicos, incluído a disponibilidade de
intérpretes;
viii. Fazer valer a Secretaria de Governo como um instrumento essencial para o
envolvimento do Poder Público com entidades e demais Poderes;
ix. Modernizar e adequar os sistemas de gestão tributária, orçamentária e financeira
da Administração Municipal buscando efetivamente melhorar o atendimento dos
cidadão e ao servidor, melhorando o controle das despesas e investimentos dos
recursos públicos municipais;
x.

Desenvolver a cultura da sustentabilidade e economia no Poder Público,
informatizando órgãos e reduzindo o consumo de papel;

xi. Cumprir a exigência de participação de PcD no serviço público;
xii. Criar um sistema de avaliação funcional, proporcionando ao profissional a
oportunidade de carreira e a capacitação;

xiii.

Garantir oportunidades aos servidores públicos por meio de processos seletivos
técnicos para ocupação de funções gratificadas;

xiv.

Revisar os gastos com transporte e locação de veículos na Administração,
priorizando o uso de transportes por aplicativos e/ou cooperativas de taxis,
reconhecendo e incentivando a economia local;

Logo no início da Constituição Federal temos que “Todo Poder Emana do
Povo”. Sobre esse lema nossa gestão funcionará, buscando devolver ao povo
suzanense o poder de participação popular. Nosso governo vai ampliar o debate
social e acabar com as amarrações que transformaram o Poder Público um espaço
dominado por grupos de interesses individuais. Nós não temos capacidade de
debater políticas públicas e para isso vamos contar com a participação da sociedade
civil na construção de políticas públicas transformadoras.
Programas e Ações (2021-2024)

i.

Planejamento participativo envolvendo a comunidade na busca das melhorias da
sua região;

ii.

Atuação dos conselhos municipais com autonomia e sem interferência politica
partidária;

iii. Apoio, parcerias para as associações de bairro, bem como a fiscalização das
ações por elas desenvolvidas.
iv. Aproximar a Prefeitura das entidades do terceiro setor, compreendendo sua
importância para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa;
v.

Maior presença digital nas redes sociais, permitindo que a sociedade participe da
gestão pública de forma virtual;

vi. Implantar o Programa Prefeitura nos Bairros como um instrumento de promoção
da participação comunitária no planejamento e gestão dos diferentes programas
e projetos institucionais da Administração Municipal;
vii. Criar um espaço destinado ao amparo e atuação dos Conselhos Municipais, que
hoje tem sua atuação intimidade pela própria Administração, visando dar
estrutura tecnológica e autonomia para fortalecer e qualificar a participação
popular;
viii. Estimular a participação popular nos Conselhos através de plataformas digitais,
incluindo a realização de reuniões por videoconferências;
ix. Incentivar e apoiar a juventude do município através do fomento de grêmios,
centros acadêmicos e associações e participação em fóruns e demais espaços
de integração e articulação social;

