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Introdução
Suzano completou em 2020, 71 anos de emancipação político-administrativa. Ao longo desse
tempo, a cidade foi governada por diversos prefeitos e, em sua história recente, é gerida pelo
mesmo grupo político há mais de duas décadas. O resultado dessa concentração de poder é um
só: falta de transparência com o dinheiro público, gastos exorbitantes em áreas que não se
comprovaram ter eficiência, além do sofrimento da população que necessita usufruir de
serviços públicos de qualidade como Saúde, Segurança Pública, Infraestrutura, Educação,
Esporte, entre outras áreas.
Para mudar essa realidade, temos que passar por transformações profundas. O primeiro passo
é não repetir os erros do passado. Temos que optar por um governo que possa trazer o
renovação política e administrativa de uma forma verdadeira. Não podemos mais aceitar
sermos comandados por grupos políticos que já tiveram as suas oportunidades e priorizaram
interesses próprios, ignorando os problemas da maioria da população. Suzano necessita de um
governo novo. Suzano necessita de uma administração pública voltada para o bem coletivo e
que tenha comprometimento em resolver os problemas das pessoas.
Para mudarmos a realidade de Suzano e governar através dos princípios liberais e
desenvolvimentistas, foi construído junto com a população um Plano de Governo com
propostas que vão tornar Suzano um município que pensa no futuro, criando empregos e
cuidando das pessoas que precisam de atendimento público eficiente.
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É nosso compromisso resgatar a ordem, a honestidade do Poder Público Municipal para com
os munícipes e o respeito com as famílias!
Mensagem do candidato a prefeito Israel Lacerda
Eu vivo Suzano intensamente. Tenho a política no sangue através de meu pai, que veio do
Nordeste e por duas vezes foi o vereador mais votado da cidade. Sempre estudei em escola
pública, me formei em Biomedicina, trabalhei em hospitais e, na política, fui vereador e
presidente da Câmara Municipal de Suzano. Eu nunca me vendi por nenhum cargo ou ajuda de
nenhum governo. Sou pai, marido e amo minha família. Sei da luta diária de um pai, de uma
mãe, ao ter que sair para trabalhar e depender de uma escola pública de qualidade, de um
Hospital de qualidade.
Recentemente, atuei na linha de frente da Saúde de forma voluntária no combate ao
coronavírus. Fico indignado com o descaso da atual administração quando gasta milhões de
reais sem licitação, ao construiu um hospital de campanha que sem leitos de UTI, ou quando
contrata leitos de UTI em Franco da Rocha, e até quando paga mais de R$ 50,00 (cinquenta
reais) em uma só máscara.
Quando assumiu a prefeitura em 2016, a atual gestão informou que o problema de Suzano não
era dinheiro, e sim, gestão. Entretanto, foram feitos empréstimos milionários para que fossem
concluídas obras que já contavam com recursos do governo para finalizá-las. O que fica nítido
é a falta de responsabilidade com as contas públicas e o estelionato eleitoral, ao prometer uma
coisa e fazer outra, somente para angariar votos.
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Quero governar para todos. Conheço os quatro cantos da minha cidade, do Jardim do Lago ao
Vila Fátima, do Monte Cristo ao Colorado, do Dona Benta ao São Bernardino. Palmeiras,
Centro Expandido e Rio Abaixo, eu vivo a realidade do povo todos os dias.
Nesta publicação, apresento o Plano de Governo que reflete integralmente a voz das famílias
suzanenses e o espírito democrático. Desde o início da minha vida política, visualizo uma
Suzano mais igualitária, Sei da responsabilidade que esse desafio requer e estou preparado
para corresponder com muito trabalho e comprometimento. O único pensamento é fazer com
que Suzano volte a ser uma cidade digna, honesta, que respeite as famílias e com
oportunidades para todos.
Obrigado
Israel Lacerda
Candidato a prefeito
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1. Saúde
•

Colocar em funcionamento a Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista,
em sua originalidade (24 horas);

•

Transformar o Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras em uma unidade de urgência e
emergência 24 horas;

•

Criar o Centro Municipal de Diagnóstico;

•

Implantar no município o Pró-Criança, Pró-Mulher e Pró-Idoso, no local que hoje fica
localizado o Centro Unificado de Serviços;

•

Ampliar o atendimento das Unidades de Saúde de regiões estratégicas até às 22 horas;

•

Cobrar ao Governo do Estado a abertura do complexo hospitalar do Hospital das
Clínicas para a população suzanense, com atendimento de urgência e emergência;

•

Finalizar a obra do Hospital Regional de Suzano, colocando para funcionar como
Pronto Socorro, atendendo pacientes de Suzano e região;

•

Equalizar as contas da Santa Casa de Misericórdia de Suzano e devolver a entidade
filantrópica para a Irmandade. Fazer uma auditoria nas contas da Santa Casa,
identificar os responsáveis que causaram danos financeiros à entidade e ingressar com
denúncia nos órgãos de Justiça competentes;

•

Garantir o abastecimento da cesta básica de medicamentos gratuitos para a população;
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•

Informatizar a Saúde, criando um sistema de agendamento on-line de consultas e
exames;

•

Descentralizar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para as regiões
Norte e Sul;

•

Promover ações de conscientização e preservação da vida, através de políticas públicas
de prevenção de doenças como DST-Aids, além do uso abusivo de drogas e álcool;

•

Promover Políticas Públicas de Saúde Animal e implantar ações de castração e
vacinação;

•

Construir o Hospital Municipal Veterinário;

•

Estruturar um novo Canil Municipal;

2. Segurança
•

Implantação da Atividade Delegada e propor a ação de policiais nas escolas públicas;

•

Informatizar e integrar, através de um aplicativo o “botão do pânico”, para mulheres
vítima de violência doméstica;

•

Aumentar o efetivo da Romu, com o intuito de patrulhar os corredores principais de
entrada e saída da cidade;

•

Criar o Centro de Amparo e Apoio às Vítimas de Suzano;

•

Descentralizar, aumentar o efetivo e equipar a Guarda Civil Municipal;
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•

Ampliar o sistema de monitoramento por câmeras em toda cidade e garantir que o
mesmo não seja equipamento para gerar multa aos motoristas;

•

Criar bases fixas da GCM na região do Rio Abaixo e de Palmeiras;

•

Garantir o pró-labore para os policiais militares;

•

Monitorar as entradas e saídas da cidade através de portais inteligentes.

3. Educação
•

Ampliar o atendimento nas creches e garantir o acolhimento em tempo integral;

•

Entregar o material e uniformes na primeira semana e garantir uma merenda com
nutrientes necessários;

•

Construir o Centro de Formação para profissionais da educação;

•

Investir em estruturas físicas de qualidade nas escolas;

•

Fortalecer o Conselho de Educação;

•

Criar escolas de educação ambiental;

•

Implantar o Projeto Criança em Tempo Integral - Contraturno

4. Desenvolvimento Econômico
•

Reestruturar a Frente de Trabalho Municipal e garantir que as pessoas que realmente
precisam sejam contempladas;
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•

Criar o Programa de Primeiro Emprego;

•

Regularizar débitos fiscais de empresas e comércios da cidade;

•

Regulamentar o comércio de ambulantes;

•

Estimular a criação de cooperativas de coleta seletiva;

•

Incentivar a agricultura familiar;

•

Construir três polos industriais (Palmeiras, Casa Branca e Rio Abaixo);

•

Implementar ações de incentivo às indústrias e empresas de serviços, a fim que elas se
instalem em Suzano;

•

Criar políticas públicas de incentivo ao Ecoturismo na região de Palmeiras;

•

Criar o Programa IPTU Premiado, onde os contribuintes que estiverem em dia com o
município participarão de um sorteio, concorrendo a prêmios;

5. Infraestrutura Urbana
•

Pavimentar e realizar a manutenção adequada em 100% do município;

•

Cobrar da Sabesp o fornecimento de água para todos os bairros e 100% do tratamento
de esgoto, além de fiscalizar a empresa de manutenção responsável pelas intervenções
no viário público;

•

Garantir a zeladoria dos espaços públicos;
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•

Ampliar a rede elétrica para todos os bairros da cidade;

•

Criar a usina de resíduos sólidos;

•

Prolongar a Avenida Senador Roberto Simonsen;

•

Duplicar de fato a Avenida Francisco Marengo e trazer segurança para motoristas,
pedestres e comerciantes;

•

Revitalizar os centros comerciais do Dona Benta, Miguel Badra e Palmeiras;

•

Incentivar e apoiar a regularização fundiária;

•

Cobrar do governo do estado a construção da alça de descida do Rodoanel na Estrada
dos Fernandes;

•

Realizar e fiscalizar a manutenção de calçadas em todo o âmbito municipal;

•

Identificar todos os bairros da cidade com placas de logradouros públicos;

•

Manter em dia o serviço de poda de árvores em todo o município;

6. Mobilidade Urbana e Transporte Público
•

Construir o Terminal de Palmeiras;

•

Construir uma Rodoviária no município;

•

Readequar e ampliar as linhas de ônibus e do transporte complementar;

•

Fiscalizar os serviços da concessionária do transporte público;
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•

Ampliar o serviço de táxis;

•

Criar estruturas físicas para motoristas de aplicativo estacionarem e prepararem seus
veículos para futuras corridas;

7. Meio Ambiente
•

Criar pontos para a recepção de recicláveis em parceria com técnicos do meio
ambiente e ação social, por meio de coleta seletiva;

•

Estimular as cooperativas de catadores existentes e incentivar a criação de novas;

•

Formar parcerias e convênios com ONGS, setores privados, escolas técnicas e
universidades em projetos ambientais;

•

Fortalecer e valorizar o Conselho Municipal do Meio Ambiente;

•

Incentivar a pesquisa científica e os projetos ambientais;

•

Buscar com as esferas governamentais e a iniciativa privada parcerias para a criação de
Reserva Permanente de Patrimônio Natural (RPPN);

•

Colocar em prática o Plano Municipal de Resíduos Sólidos;

•

Incentivar a criação e a manutenção de parques e de praças públicas em parceria com o
setor privado;

•

Incentivar a agricultura sustentável em parceria com ONGs, escolas técnicas e
universidades;
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•

Ampliar e modernizar o serviço de limpeza pública, a coleta e a destinação final do
lixo;

•

Criar o Prêmio Anual de Responsabilidade Ambiental para as empresas, comunidades,
ONGS, escolas etc., que se destacarem com ações socioambientais em nosso
município;

•

Concluir os parques lineares do Jaguary e do Revista e implementar outros, visando
recuperar áreas degradadas ao longo dos córregos e dos rios que cruzam áreas
urbanizadas;

8. Assistência Social
•

Ampliar o número Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nas regiões do
Boa Vista, Centro expandido e Palmeiras;

•

Fortalecer a política de assistência social do município, investindo na rede de serviços
de proteção social básica e especial (CRAS, CREAS) e aprimorando a parceria com
entidades sociais;

•

Definir uma política de auxílio habitacional para ajudar famílias em situação de
vulnerabilidade social e prover o aluguel social das respectivas famílias;

•

Realizar estudos para a construção de novos empreendimentos habitacionais na cidade;
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9. Esporte e Lazer
•

Estimular a prática do esporte nas escolas;

•

Criar a Liga Municipal de Futebol Society;

•

Implantar um Centro de Fisioterapia para atletas amadores;

•

Construir um complexo de quadras societys para o Futebol de 7;

•

Incentivar o esporte de alto rendimento e em escolinhas de base descentralizadas nos
bairros;

•

Criar centros regionais de treinamento físico, com profissionais credenciados, para
substituir as academias ao ar livre dos bairros que, por muitas vezes, são sub-utilizadas
e vandalizadas;

•

Criar um projeto esportivo voltado para pessoas com deficiência;

•

Equipar e adequar praças e parques esportivos;

•

Criar o Centro Desportivo e Cultural (CDC);
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9. Cultura
•

Arte no bairro - Aprimorar e modernizar os Pontos de Cultura do município,
proporcionando espaço para a valorização do artista local;

•

Inclusão digital - Em todos os pontos de cultura existentes no município;

•

Calendário oficial dos eventos do município - Divulgar amplamente e no início do ano,
garantindo a realização dos eventos definidos em leis, tais como o Dia da Imigração
Japonesa, Desfile das Escolas de Samba, Festa Nordestina, Aniversário da Cidade,
Festa da Cerejeira e Festas das Nações;

•

Valorização da Diversidade Cultural - Valorizar e apoiar a cultura por meio das
entidades já existentes na cidade e suas festas;

•

Semana da Consciência Negra - Desenvolver ações para difundir a cultura afrobrasileira;

•

Fórum de Cultura - Por meio da comunidade artística de Suzano, realizaremos o fórum
de cultura para a discussão de novas ideias;

•

Projeto Garagem - incentivar novos grupos musicais da cidade;

•

Apoiar e incentivar ações de sustentabilidade do artesanato municipal, realizando
exposições e oficinas;
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•

Rodas do Saber - Implantar uma biblioteca e a gibiteca itinerante nos fins de semana
do município;

10. Inovação na Gestão Pública
•

Propor concessões de espaços públicos como o Parque Max Feffer, Ginásio Paulo
Portela e Roberto David, Arena Max Feffer e outros próprios públicos;

•

Promover servidores municipais de carreira como diretores das pastas municipais para
exercerem o cargo de chefia e terem autonomia para desempenhar suas funções;

•

Extinguir a contratação de aluguel de maquinário de manutenção e de veículos leves,
incentivando a compra de frota por parte da Administração Municipal;

•

Nomear secretários municipais com qualificação técnica superior para gerir o cargo;

•

Atualizar o Portal da Transparência do município diariamente com dados de gastos
públicos;

•

Reduzir o número de funcionários comissionados;

•

Criar o Conselho Municipal do Comércio, incentivando a participação de comerciantes
do município para terem voz e vez nas deliberações municipal em prol do fomento às
ações do setor no município;

•

Criar o Ganha Tempo Municipal: local onde o munícipe resolve todas as questões
burocráticas de serviços públicos (pagamentos, solicitação de documentos de outras
secretarias, com central de pagamento de boletos, entre outros serviços);
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•

Criar o Gabinete Móvel, atendendo diariamente a população em todos os bairros da
cidade;
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