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1. APRESENTAÇÃO: SOMOS GENTE COMUM FAZENDO O
BEM!
As Eleições Municipais de 2020 ocorrerão em um momento de extrema
excepcionalidade. O Brasil está no meio de uma terrível pandemia mundial de
Coronavírus, que já ceifou centenas de milhares de vidas, e que agravou o nosso já
aterrador problema com o desemprego e a economia. As pessoas se preocupam se vão
conseguir manter seus empregos, se vão conseguir pagar o aluguel, se vão conseguir
pagar as mensalidades de seus carros ou casas, etc., enquanto dezenas de milhões já
perderam seus empregos, já perderam suas casas, e já estão afundados em dívidas.
A desesperança dá a tônica do momento. A população brasileira se sente
abandonada pelo poder público. Enquanto os engravatados da Política discutem entre
salvar vidas ou salvar empregos, a população assiste o horror de compatriotas perdendo
tanto uma coisa como a outra.
Em Suzano não é diferente. Os efeitos da crise econômica e da pandemia se
fazem presente aos olhos de todos e atingem diretamente grande parte do nosso povo.
Em um momento tão crítico, de onde tirar esperanças? Como contra-atacar tantas
instâncias de um Estado que parece não querer outra coisa que não seja o mal da própria
população?
A verdade é: apenas o próprio povo pode encontrar a solução para seus
problemas. E já estamos vendo isso. As pessoas se ajudam. Grupos se mobilizam para
auxiliar aqueles que perderam tudo. Na medida em que o caos se instala, a própria
população se organiza para sobreviver, cuidar uns dos outros. São multirões para
entregar cestas básicas, produtos de higiene, para estender um abraço àquele que mais
precisa.
Mas também sabemos que isso não é o bastante. Precisamos da retomada
econômica. Precisamos que a população tenha emprego e renda. Dinheiro no bolso,
comida na mesa e sorriso no rosto! Mas para que isso aconteça é preciso um grande
movimento que ocupe a política institucional e coloque o Estado a serviço da
população, do emprego, e da renda.
É por isso que o PCdoB se apresenta nas Eleições 2020 com um projeto
diferenciado. Um partido que não é formado por políticos profissionais, mas pelo povo.
Um partido formado por gente como você. Um partido formado por aqueles que sentem
na pele as penúrias do caos atual. Somos um partido formado por trabalhadores – por
professores, estudantes, carteiros, pedreiros, comerciários, agentes culturais,
enfermeiros, líderes comunitários, padeiros, etc., um partido com a cara, a diversidade e
a coragem de Suzano!
Apresentamos aqui nosso programa de governo. Uma candidatura própria cuja
única aliança é com o povo. E vamos juntos, com a população de Suzano, fazer um
grande movimento por um governo mais popular, justo e democrático, e uma sociedade
mais rica, desenvolvida e igualitária! Somos Gente Comum fazendo o Bem!

Direção Municipal do Partido Comunista do Brasil - Suzano, Setembro de 2020
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2. DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA DE GOVERNO:
SUZANO
PRECISA
DE
UM
SALTO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
É preciso saber ver na crise uma oportunidade! É o momento de Suzano
expurgar sua condição de cidade dormitório e tomar o próprio destino nas mãos. Nosso
povo é trabalhador e guerreiro, somos uma cidade criativa e ousada, temos diversidade e
riquezas geográficas. É hora de aproveitar isso para darmos um salto para o
desenvolvimento da nossa cidade!
Defendemos um Projeto de Desenvolvimento Econômico pautado na melhoria
da qualidade da Educação Pública como eixo central. Temos capacidade para
transformar a Educação Pública de Suzano em um modelo para todo o Estado de São
Paulo, e assim, qualificando nossa mão-de-obra, vamos inserir Suzano na rota do
desenvolvimento – atraindo empresas, gerando empregos, melhorando vidas e
realizando sonhos!
O Estado precisa tomar as rédeas de um projeto de desenvolvimento em que
realize gastos e parcerias estratégicas, para que seja o promotor (e não mais o obstáculo)
do desenvolvimento econômico. A Prefeitura não pode se eximir do papel de gestor
social, de cuidar da cidade e das pessoas. É preciso criar uma rede de proteção social
que garanta dignidade e oportunidades para toda a população.
A crise não vai se resolver por conta própria. É preciso que o Estado engaje a
população em um plano de retomada econômica e de geração de empregos. É preciso
que as pessoas voltem a ter estabilidade para consumir, e os empreendedores tenham
confiança para investir. E nós vamos conseguir isso! Suzano se tornará um centro de
desenvolvimento humano e econômico, uma cidade protagonista na criação de novas
tecnologias, uma cidade onde todos têm orgulho de viver e contribuir.
Suzano será uma COMUNIDADE sinônimo de PROSPERIDADE, e nesse
Plano de Governo iremos apresentar 65 PROPOSTAS PARA MELHORAR SUZANO!
Como tornar a Administração Pública mais ágil e eficiente, como ter uma Cultura mais
rica e acessível, como ter uma cidade com mais Segurança, uma cidade que respeite e se
orgulhe da própria diversidade, que respeite o ser humano em todas as suas diferenças e
particularidades. Uma cidade com Esporte e Lazer, onde todos possam ter a própria
Moradia, onde consigamos ter uma relação harmonia com os Animais e a Natureza,
onde tenhamos Saúde e Qualidade de Vida!
Vamos juntos construir uma Suzano melhor!

Professor Rodrigo Assis – candidato a Prefeitura de Suzano pelo PCdoB
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PROPOSTAS PARA MELHORAR SUZANO
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
1 - Valorizar o funcionalismo público municipal através de Planos de Carreira;
2 - Substituição progressiva dos cargos nomeados e terceirizados por cargos
concursados;
3 - Modernização dos equipamentos de toda máquina pública com integração de Bancos
de Dados das diversas secretárias e a criação de um Portal de Transparência de fácil
acesso que disponibilize as ações da prefeitura e atenda aos usuários com agilidade e
eficiência;
4 - Ampla utilização da internet para comunicação da prefeitura, inclusive criando uma
TV digital;
5 - Implementação de pontos de wi-fi pelo município, visando à democratização da
internet;

CULTURA
6 - Transformar a Biblioteca Municipal em uma verdadeira Casa de Cultura que
funcione como complexo de atividades, proporcionando espaço e profissionais para o
exercício das mais variadas atividades culturais (teatro, ballet, música, artes plásticas,
produções audiovisuais, saraus, batalhas de rima, grupos de leitura e poesia, etc.);
7 - Incentivo de festivais de cultura tradicional e popular, fomentando a cultura local;
8 - Promoção de oficinas culturais itinerantes e encontros culturais nas praças públicas,
incentivando a produção artística e cultural das periferias, com promoção de eventos e
festivais, dando visibilidade aos artistas de Suzano, e encorajando o surgimento de
novos talentos;

DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
9 - Aplicar uma política séria de iluminação da cidade, com levantamento de dados
sobre vias, parques e bairros em situação mais precária;
10 - Instalação de bases da Guarda Municipal (GCM) nas regiões Norte e Sul do
município, e redobrar atenção nos bairros Parque Maria Helena e Jardim Imperador;
11 - Melhorar as condições de trabalho da Guarda Civil Municipal (CGM), com
treinamento humanizado e equipagem adequados, traçando metas para diminuição dos
índices de criminalidade;
12 - Fortalecer o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) de forma a
levar as demandas da população para a avaliação da prefeitura, realizando reuniões
ordinárias nos bairros;
13 - Melhor sinalização das proximidades de escolas, com instalação de faróis com
“amarelo piscando” e faixas de pedestres elevadas quando em avenidas;
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
14 - Criar a Secretaria de Direitos Humanos, fortemente integrada com a população, de
forma a coordenar com as demais secretarias políticas que respeitem e contemplem os
direitos humanos e organize fóruns, debates e aulas públicas para o combate aos crimes
de ódio, ao preconceito, o racismo, o machismo, a intolerância, etc., dentre outros temas
da perspectiva dos direitos humanos;
15 - Programa “Promotora Legal Popular” (PLP): difundir o conhecimento jurídico de
forma didática e popular, visando estabelecer conexões entre o cotidiano da população e
as leis;
16 - Criação de um Conselho da Juventude para ouvidoria e discussão sobre as políticas
públicas voltadas à Juventude;
17 - Garantia de atendimento igual, sem discriminação, para toda população
LGBTQIA+, treinamento dos funcionários públicos e criação de mecanismos que
busquem garantir tratamento adequado no setor privado;
18 - Criação de albergues públicos, coordenados com programas de ressocialização e
inserção no mercado de trabalho, atendendo as populações de rua, usuários de drogas, e
pessoas em situação de exploração sexual;
19 - Inclusão da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) no currículo escolar, com
treinamento dos professores e de todo funcionalismo público;
20 - Criação de salas na Educação Infantil e Básica para o cuidado de alunos especiais;
21 – Programa de Cuidado a Terceira Idade, inclusive com contratação de
Gerontologistas para a atenção de Idosos;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA
22 - Criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento, voltado ao incentivo do
pequeno produtor, pequeno empresário e pequeno comerciante;
23 - Qualificar profissionalmente os jovens e estabelecer parcerias para facilitação do
primeiro emprego, além da oferta de estágios voltados para jovens na administração
pública;
24 - Criação de um Cadastro Único do Emprego para sistematização de um banco de
dados de pessoas em procura de trabalho e coordenação com empregadores;
25 - Incentivo da agricultura local: fomento de feiras de agricultura familiar, além da
promoção de economia solidária, como cooperativas e hortas comunitárias;
26 - Utilização de terrenos abandonados para o fomento de hortas comunitárias e
ecopontos;
27 – Criação de uma rede de Restaurantes Populares;
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28 – Criar um programa de distribuição de cestas básicas atendendo as pessoas em
situação de maior vulnerabilidade, inclusive coordenando os esforços filantrópicos e
voluntários já existentes na cidade;
29 – Criar uma plataforma digital (site, aplicativo, etc.) de cadastro de empresas e
serviços fornecidos em Suzano, de forma a facilitar a interlocução entre fornecedores e
consumidores;
30 - Apoio da prefeitura para divulgação e enfeite da cidade em datas de efervescência
do comércio, como Natal, Dia dos Namorados, Dias das Mães, etc.;

EDUCAÇÃO
31 - Acompanhamento individual dos alunos por nutricionista, psicopedagogo e
odontologista;
32 - Ampliar a rede creches, suprindo qualquer déficit de vagas, atendendo a exigência
de no máximo 25 alunos por sala e vagas noturnas, mas seguindo a política “Nenhuma
Criança Fora da Escola”– a vaga deve ser assegurada mesmo que em caráter provisório
e emergencial;
33 – Garantia de quadro completo de ADEs (Auxiliares de Desenvolvimento
Educacional), seguindo as orientações do Conselho Municipal de Educação;
34 – Cumprimento de todas as metas do Plano Municipal de Educação de acordo com
os prazos estabelecidos;
35 – Garantia de 1/3 da jornada do trabalho docente para planejamento e estudos;
36 – Articular os poderes federal e estadual, além de procurar parceiras com a iniciativa
privada, pela abertura de escolas profissionalizantes e de capacitação;
37 - Fornecer cursos pré-vestibulares utilizando os espaços das escolas municipais, em
coordenação com iniciativas já existentes;
38 - Criar programas de capacitação voltados para re-inclusão no mercado de trabalho,
atendendo as demandas da chamada Revolução Tecnológica 4.0;
39 - Estabelecer e ampliar parcerias com as universidades do município para a inclusão
de pessoas de baixa-renda;

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
40 - Criação de Jogos Municipais que reúnam as escolas da cidade;
41 - Incentivo ao esporte de base, utilizando os espaços escolares e a integração com as
comunidades, visando à formação de atletas e promovendo a importância da prática do
esporte para uma vida saudável;
42 - Criação de espaços esportivos nas diversas regiões da cidade, com a contratação de
profissionais da área para direção e coordenação de atividades;
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43 - Incentivo à diversidade na prática do esporte, com a inclusão de modalidades
menos conhecidas pelo público brasileiro;
44 - Abertura de editais para o apoio aos clubes da região, com paridade de
financiamento entre esportes masculinos e femininos de forma a fomentar o esporte
feminino;
45 - Atenção especial para a inclusão de deficientes físicos e mentais, com políticas de
incentivo e visando a formação de paraatletas;

HABITAÇÃO E MORADIA
46 - Dialogar com os poderes estadual e federal pela aplicação de programas de moradia
popular no município;
47 - Regularizar terrenos com ocupações e buscar sua urbanização e integração à
cidade;
48 - Estabelecer uma política de combate a despejos forçados;
49 - Lei da Casa Vazia: visando à desapropriação de imóveis endividados com o poder
público ou abandonados em áreas de grande déficit habitacional;

MEIO-AMBIENTE E CUIDADO COM OS ANIMAIS
50 - Incentivar serviços de reciclagem e compostagem, com apoio às cooperativas de
tratamento;
51 - Estabelecer programas de interação entre a comunidade e o meio-ambiente, com
campanhas de conscientização, procurando criar uma cultura modelo de iniciativa
popular no zelo e proteção à natureza e na interação entre população e meio-ambiente;
52 - Diálogo com os profissionais da área para criação de uma Fundação Veterinária
Municipal, que incentive e coordene uma ação planejada de forma a dar atenção aos
animais de forma eficiente e descentralizada, atingindo as necessidades dos moradores
das periferias;
53 - Campanhas de conscientização sobre a posse consciente de animais e de castração;

SAÚDE, BEM-ESTAR E SANEAMENTO BÁSICO
54 - Conclusão do Hospital Público Municipal, que cubra o déficit de leitos do
município, com equipamentos adequados;
55 – Garantia de especialistas em todas as unidades de Saúde;
56 - Criar um Fundo Municipal Emergencial de Abastecimento, de forma a garantir o
acesso a medicamentos em situações de falta de repasses dos poderes estaduais e
federais e situações de pandemia;
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57 - Modernizar o atendimento, buscando mais eficiência e inteligência na organização
de horários e evitando longas esperas;
58 - Incentivo de pesquisas sobre as condições de Saúde da população de Suzano,
integradas aos programas de atendimento e a políticas de nutrição, meio-ambiente,
lazer, e saneamento básico;
59 – Garantir tratamento de água e resíduos sólidos para 100% da população;
60 - Apoio a campanhas de prevenção e câncer de mama, colo, útero e próstata;
61 - Utilizar um canal fixo de comunicação para informação de medidas básicas para
combate a doenças e epidemias, técnicas de saneamento e higienização, cursos virtuais
gratuitos, etc.

TRANSPORTE E MOBLIDADE URBANA
62 - Abertura das contas das empresas de transporte, com a fixação dos valores de tarifa
de ônibus a partir da observância de um lucro máximo das empresas, visando diminuir o
preço do transporte;
63 - Aumento das cotas para o Passe-Livre, além da criação da cota de férias e da
inclusão de estudantes de cursinhos populares;
64 - Regularização e ampliação do transporte complementar;
65 - Criar um verdadeiro sistema de ciclovias, com um eficiente serviço de empréstimo
de bicicletas, e a construção de novos bicicletários;
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