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PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

COLIGAÇÃO “SUZANO NÃO PODE PARAR” 

 

Educação 

1. Informatizar as escolas e utilizar a informática e as novas linguagens de 

comunicação nas ações educacionais, qualificando as experiências de 

inclusão digital; 

2. Construção e implementação do Plano de Desenvolvimento Escolar; 

3. Democratizar o acesso à gestão dos recursos da Educação, por meio de 

ações como: fóruns, assembleias e congressos, além da implementação 

e divulgação do CAQ (Custo Aluno Qualidade) e CAE (Custo Aluno 

Efetivo); 

4. Implementar a conta Escola – Pequenas despesas com o objetivo de 

democratizar e dar mais autonomia às escolas; 

5. Retomada do Salão do Livro; 

6. Continuar a estimular as compras públicas responsáveis ambiental e 

socialmente; 

7. Ampliar a oferta de vagas para as crianças de educação infantil em 

período integral e/ou parcial. 

8. Garantir a política de formação continuada e permanente aos 

profissionais da educação; 

9. Garantir e ampliar a Educação de Jovens e Adultos – EJA I e retomar e 

ampliar a EJA II nas regiões; 

10. Qualificar e garantir as entrega no início de cada ano letivo dos 

uniformes e materiais escolares; 

11. Fortalecer os conselhos de escola, o conselho municipal e o conselho do 

Fundeb; 

12. Ampliar a oferta de salas multifuncionais para o atendimento 

educacional especializado; 

13. Assegurar o acesso e a permanência à educação, preferencialmente na 

rede regular de ensino, para crianças, jovens e adultos com deficiências, 
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Transtornos Globais do Desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na perspectiva da educação inclusiva; 

14. Ampliação de creches conveniadas; 

15. Construção de novas escolas; 

16. Implantação de avaliação da Educação Municipal. 

 

Cultura 

1. Criação do Centro de Eventos de Suzano; 

2. Criar a Escola de Formação Técnica em Artes promovendo a formação 

profissional de técnicos em cenografia, sonorização, iluminação, 

maquiagem, produção e outras; 

3. Criação da Casa de Cultura do Miguel Badra; 

4. Criação da Casa de Cultura do Jardim São José; 

5. Promover o acesso à arte através de Mostras de Teatro e Dança, 

Festivais de Música, Salões de Artes Plásticas, Festivais Literários, entre 

outros; 

6. Implantação do Sistema Municipal de Cultura, implantação da Lei de 

fomento à cultura e Implantação da Lei de Proteção do Patrimônio 

Cultural; 

7. Fomentar o Polo de Cinema de Suzano; 

8. Ofertar atividades de formação artística e de lazer em toda a cidade, 

com atenção ao público juvenil e para a população da terceira idade; 

9. Fortalecer os Eventos e Festividades do Calendário Oficial da cidade 

fortalecendo o turismo, o acesso a bens culturais, o lazer e gerando 

emprego e renda; 

10. Promover ações reflexivas sobre a garantia de direitos promovendo o 

debate sobre a promoção da igualdade racial, do combate à violência 

contra a mulher, em defesa aos direitos da criança e do adolescente, em 

respeito ao estatuto do idoso e outras ações fundamentais para a 

cidadania; 

11. Ampliação do projeto Arte Pública revitalizando espaços públicos e 

tornando mais democrático o acesso à arte. 
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Esporte e Lazer 

1. Implantação de novas áreas e equipamentos, com características de uso 

integrado, para atividades esportivas, culturais, de lazer e de 

convivência em consonância com as demandas da cidade; 

2. Manutenção de convênios na área esportiva com associações diversas 

permitindo que as ações formativas e práticas esportivas cheguem a 

todos; 

3. Ampliar as parcerias com as secretarias Municipal e Estadual de 

Educação ampliando o acesso do esporte e lazer a todos; 

4. Realizar campeonatos internos de várias modalidades como fomento à 

prática esportiva e possibilitar a descoberta de potenciais atletas; 

5. Criar ações específicas de esporte e lazer para a Terceira Idade e 

pessoas com deficiência integrando-as ao Centro de Atenção Integral ao 

Idoso e às políticas inclusivas; 

6. Reestruturação do Fundo do Esporte e da Lei Municipal de Fomento ao 

Esporte; 

7. Construir o Centro Esportivo de Palmeiras; 

8. Conclusão do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) do Jardim Santa 

Inês; 

9. Ampliar a instalação de academias ao ar livre, promover o uso 

consciente e também a manutenção das já implantadas; 

10. Parque Cultural e Esportivo no distrito de Palmeiras. 

 

Planejamento Urbano e Habitação 

1. Desenvolvimento dos Planos de Bairros, incentivando a criação de 

Novas Centralidades Urbanas e a geração de economia local; 

2. Criação do Plano Cicloviário na cidade como instrumento de 

micromobilidade urbana e alternativas de mobilidade sustentável;   
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3. Ampliação da quantidade de praças e espaços livres públicos como 

forma de requalificação urbana nos bairros e fomentação de espaços de 

encontro e atividades ao ar livre na cidade; 

4. Propor a construção de unidades habitacionais, lotes urbanizados e 

bairros populares por meio de parceria público-privado para famílias em 

condições sociais vulneráveis ou em áreas de risco do município; 

5. Ampliar o Programa de Assistência Técnica por meio da parceria com as 

entidades de classe profissional para garantir a prestação de serviços de 

projetos de arquitetura e engenharia; 

6. Reformular o grupo de fiscalização de obras particulares com a 

informatização do sistema e compartilhamento de dados com as demais 

secretarias e parcerias com as entidades de classe profissional; 

7. Criar o setor de Geoprocessamento e Georeferenciamento da cidade 

para a produção de dados, cadastros multifacetários, indicadores e 

cartografias de analise territorial e de políticas públicas do município;  

8. Implantar novos parques urbanos (região norte e sul) para ampliar a 

oferta de espaços de lazer e reserva ambiental na cidade; 

9. Desenvolver o Plano Suzano do Futuro para a construção de uma visão 

alternativa do cenário urbano da cidade para os próximos 30 anos e 

abrir o debate sobre os caminhos da economia, social, urbana e 

ambiental de nossa cidade; 

10. Elaborar Projetos Urbanos que consolidem as estruturas e 

equipamentos urbanos como elementos mínimos para o bom 

funcionamento dos bairros e amplie a qualidade de vida dos moradores 

da cidade; 

11. Construção de equipamentos públicos híbridos, no qual seus usos 

podem ser transformados conforme sua necessidade e atividade que 

abrigará durante a semana ou final de semana, otimizando os recursos 

públicos e ampliando a oferta de atividades de esportes, lazer e cultura, 

sem perder a importância da atenção com o desenvolvimento social, 

saúde e educação de nossos habitantes.  

 

Assistência e Desenvolvimento Social 
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1. Ampliação e criação de programas de geração de renda para famílias de 

baixa renda, a partir de ações integradas inter-secretarias e de ações de 

Economia Solidária; 

2. Potencializar e fortalecer a rede de atendimento e defesa das garantias 

de direito do município; 

3. Fortalecer os Conselhos Municipais de Direitos e criar os ainda não 

existentes: Criança e Adolescente, Deficiente, Idoso, Mulher, Promoção 

da Igualdade Racial e Juventude; 

4. Ampliar e fortalecer a Rede SUAS; 

5. Ampliar a rede de proteção da criança e do adolescente implantando o 

Conselho Tutelar de Palmeiras; 

6. Criar a Casa dos Conselhos; 

7. Implantação do Quarteirão da Assistência Social; 

8. Fortalecer o programa Aluguel Solidário; 

9. Apoio para a Regularização de entidades; 

10. Ampliação e parcerias para realização de projetos sociais. 

 

Saúde Pública, Bem-Estar e Qualidade de Vida  

1. Intensificar a Política Municipal de Promoção da Saúde, alinhada aos 

parâmetros do Sistema Único de Saúde (SUS);  

2. Criar o Programa Municipal de Bem-Estar e Qualidade de Vida com 

ações e campanhas para a população visando atingir metas de 

melhorias nos indicadores de saúde da população;  

3. Aperfeiçoar as ações já realizadas e implementar o Programa Municipal 

de Medicina Preventiva, através de palestras, cursos, seminários e 

conferências com profissionais da saúde;  

4. Dar continuidade ao processo de informatização da rede municipal de 

Saúde; 

5. Fortalecer o Programa de Saúde da Família (PSF); 

6. Capacitar os servidores e garantir condições efetivas para a 

Humanização do atendimento público, ampliando as capacidades de 
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acolhimento e diálogo, elevando os padrões de prestação do serviço 

público;  

7. Reformar o modelo de dispensação de medicamentos por meio de um 

sistema integrado e com entrega porta a porta; 

8. Dar continuidade à modernização das UBSs, realizando reformas e 

adquirindo novos recursos, equipamentos, insumos e materiais para 

melhorar a resolubilidade de saúde pública;  

9. Expandir o horário de funcionamento da Vigilância Sanitária, a fim de 

inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos que funcionam em horários 

noturnos;  

10. Fortalecer o Programa Municipal de Controle de Pragas Urbanas, 

visando reduzir ao máximo a população de vetores transmissores de 

doenças;  

11. Concluir a revitalização do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ);  

12. Ampliar a Rede Básica de Saúde, com a entrega de novos postos de 

saúde; 

13. Promover a ampliação do horário de atendimento de UBSs estratégicas; 

14. Entrega do novo Pronto Atendimento (PA) do Boa Vista – Região Norte; 

15. Continuidade da implantação do Hospital Federal de Suzano; 

16. Entregar a Clínica da Família; 

17. Zerar fila de exames; 

18. Implantar a Clínica da Criança; 

19. Implantar a Clínica da Mulher; 

20. Dar continuidade ao Programa de Telemedicina Especializada; 

21. Viabilizar Parcerias Público-Privada para ampliação no atendimento. 

 

Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

1. Ampliar o número de vias pavimentadas e garantir um cronograma de 

requalificação das áreas já pavimentadas; 

2. Garantir a zeladoria da cidade com limpeza de vias, córregos, 

manutenção de próprios públicos, capinação, entre outras ações; 
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3. Revitalização do Mobiliário Urbano público municipal incluindo-se pontos 

de ônibus, pontos de táxi, lixeiras, bancos e outros, garantindo sua 

durabilidade e eficiência; 

4. Ampliar e integrar a rede de Ciclovias da cidade; 

5. Implementar na cidade o aplicativo de Zeladoria Urbana Participativa;  

6. Garantir um cronograma de manutenção preventiva dos espaços 

públicos como praças, parques e playgrounds públicos; 

7. Priorizar obras e intervenções de combate a enchentes; 

8. Conclusão das obras públicas iniciadas. 

9. Ampliação da Avenida Senador Roberto Simonsen para até as Estradas 

dos Fernandes e Santa Mônica 

 

Desenvolvimento Econômico 

1. Instituir a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

com as diretrizes do setor para os próximos anos;  

2. Elaborar um novo Cadastro Público de Pessoas Jurídicas para incentivar 

negócios e trocas comerciais entre empresas estabelecidas na cidade 

em Arranjos Produtivos Locais (APLs);  

3. Criar o Centro Público de Economia Criativa para atrair, desenvolver e 

disseminar iniciativas deste setor, com incubadoras polo e startups;  

4. Garantir a continuidade dos processos de Desburocratização e 

Informatização na cidade;  

5. Garantir as atividades do Banco do Povo Paulista como serviços de 

financiamento e fomento de pequenos empreendedores;  

6. Promover ações conjuntas para fortalecimento dos centros comerciais; 

7. Implantar Casa do Artesão de Suzano; 

8. Estimular e apoiar a criação de circuitos turísticos; 

9. Promover a sinalização específica para atrativos turísticos do município;  

10. Valorização da Vila Baruel, tornando-a um Centro Turístico, espaço de 

educação ambiental e valorização da memória material e imaterial da 

cidade;  

11. Promover a divulgação das Festas Tradicionais de Suzano; 
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12. Promover ações junto com o COMTUR (Conselho Municipal do Turismo) 

visando ampliar o número de eventos anuais potencializando o “Turismo 

de Eventos e Negócios”; 

13. Criação de um Mercadão Municipal. 

 

Mobilidade Urbana 

1. Aprovar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

2. Ampliar e integrar as Ciclovias; 

3. Dar continuidade ao programa de educação de trânsito; 

4. Reorganizar os itinerários, horários e trajetos das linhas de ônibus, 

objetivando melhorar a qualidade do serviço e diminuir os intervalos de 

espera dos usuários;  

5. Ampliar a implantação de novos Pontos de Ônibus e novos Pontos de 

Táxi mais confortáveis para a população, com sinalização de pisos 

podotácteis, lixeiras e iluminação por LED com alimentação fotovoltáica;  

6. Implantar CHIPS e GPS de localização permanente em toda a frota de 

veículos em prestação de serviços públicos pela municipalidade;  

7. Intensificar as ações de Sinalização de vias do município; 

8. Implantar o Plano de Padronização de Calçadas e Passeios Públicos 

garantindo acessibilidade e funcionalidade. 

9. Criação de um Terminal Rodoviário no distrito de Palmeiras 

 

Relações Institucionais e Gestão 

1. Fortalecer os conselhos municipais que atuam na garantia de direitos, 

capacitando os conselheiros, integrando ações e potencializando 

políticas públicas; 

2. Dar continuidade ao programa do Gabinete Itinerante com o objetivo de 

intensificar o contato direto do prefeito e secretários com a população; 
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3. Potencializar as relações institucionais com os mais diversos setores da 

sociedade integrando-as a política de governo e estabelecendo 

parcerias para o desenvolvimento de projetos e ações para a cidade; 

4. Implantar a Escola de Governo para a formação permanente do 

funcionalismo público; 

5. Construção de novo velório municipal junto ao cemitério do Raffo; 

6. Garantir a continuidade da modernização da administração pública, 

ampliando a integração de equipamentos e serviços; 

7. Dar continuidade ao programa municipal de saúde ocupacional do 

servidor, fortalecendo e adequando a atuação do serviço especializado 

em engenharia de segurança em medicina do trabalho; 

8. Criar a Escola de Governo que tem por objetivo treinar e capacitar os 

funcionários públicos municipais; 

9. Dar continuidade à modernização da máquina pública e ampliar 

integração dos serviços e equipamentos públicos;  

10. Buscar Certificações de Qualidade para todos os serviços públicos 

municipais, garantindo excelência em todos os setores da administração 

pública; 

11. Informatização dos serviços para diminuir o uso de papel e outras ações 

para a uso sustentável dos recursos; 

12. Estruturação de Centrus na região Sul; 

13. Formação de todos os atendentes em LIBRAS. 

 

Segurança Cidadã 

1. Ampliar o Programa Vizinhança Solidária com o objetivo de prevenir os 

atos de desrespeito à convivência, procurando gerar coletivamente nas 

comunidades um código de responsabilidade solidária; 

2. Criar política municipal de preservação dos próprios públicos com ampla 

participação da comunidade;  

3. Continuar o programa de formação especifica e continuada para os 

profissionais da área de segurança pública, dentro da política de 

valorização do funcionalismo público e do conceito de segurança cidadã; 
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4. Ampliar a cobertura de monitoramento por câmaras e intensificar os 

serviços do Centro de Segurança integrado; 

5. Ampliação do Guard para todas as escolas de ensino fundamental 

6. Implantar Programa de segurança às mulheres e às famílias 

 

Meio Ambiente 

1. Elaboração do Plano Mata Atlântica, acompanhar os trâmites junto à 

Câmara Municipal para torna-lo lei e implementar o Parque do Mirante 

do Tietê prevendo a recuperação da vegetação e espaços para 

educação ambiental; 

2. Implementar Agenda Ambiental Municipal; 

3. Implantar a Central de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil, 

de acordo com o Plano Integrado de Gerenciamento Regional dos 

Resíduos da Construção Civil e Volumosos; 

4. Dar efetividade ao Programa de Educação Ambiental e envolver 

diversos setores da sociedade em um amplo fórum de debates para o 

aprimoramento da legislação ambiental vigente, incluindo no arcabouço 

legal o Código de Defesa e Proteção do Meio Ambiente de Suzano, o 

Plano Diretor de Meio Ambiente, o Zoneamento Econômico-Ecológico 

de Suzano, regulamentar as compras públicas sustentáveis, edificações 

eco sustentáveis e a implementação de corredores ecológicos e parques 

lineares, a partir da perspectiva da responsabilidade social, da 

preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável;  

5. Preservar e recuperar os córregos e nascentes do município, 

especialmente, nas áreas urbanizadas; 

6. Dar continuidade à Implantação do Plano Municipal de Saneamento 

Ambiental;  

7. Dar efetividade ao programa Caçamba Verde - Sistema online de 

cadastro e fiscalização das empresas transportadoras e descarte 

irregular de resíduos; 

8. Concluir as unidades de Ecoponto da Marginal do Una, reforma do 

Ecoponto do Boa Vista e construção do Ecoponto do Jardim Natal; 
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9. Atuar junto aos órgãos competentes para ampliação da rede de água e 

do tratamento de dejetos no município; 

10. Ampliar as ações de Bem-Estar Animal e de posse responsável; 

11. Implantar o Plano Suzano Sustentável; 

12. Elaborar o Plano de Arborização Urbana como ferramenta de cadastro e 

ampliação das espécies arbóreas na cidade, redução da temperatura 

média e ampliação da qualidade do ar; 

13. Implantar a Escola de Educação Ambiental junto ao Mirante do Sesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


