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O momento pelo qual Guarulhos passa, em que uma crise pluridimensional devasta a 
credibilidade do município, requer um plano de governo construído em conjunto com 
todos os setores da sociedade.
 
A proposta central da aliança entre PSB, REDE, PPS e PSC é uma mudança profunda 
e estratégica em toda a municipalidade, que só será possível com uma ressignifica-
ção da política e uma nova sintonia da população com as virtudes democráticas.
 
O início desse processo está basicamente alicerçado no diálogo e no ativismo au-
toral, sendo que muitos dos princípios que defendemos são os mesmos defendidos 
pelos cidadãos guarulhenses. 
 
A liderança desse projeto para elaborar uma ampla frente sustentável, está sendo 
representada por Guti, candidato a prefeito, e pelo Dr. Alexandre Zeitune, candidato a 
vice-prefeito.
 
Nesta construção, modelamos todos os direcionamentos deste alinhamento a 6 
(seis)      EIXOS:
 
EIXO 1 - Gestão Pública (Inovação e Transparência): Este Eixo propõe uma concepção 
de Estado pautada pela participação, gestão competente e governabilidade fundada 
na transparência. Apresenta uma reforma na maneira de conduzir a administração 
pública, co-nectando-a com as necessidades de um Estado que se destine a servir a 
sociedade, e não dela se servir.
 
EIXO 2 - Economia Sustentável: Neste Eixo se propõe o estabelecimento de políticas 
públicas que estimulem o fortalecimento de uma sociedade criativa e empreendedo-
ra, tendo no planejamento, na visão estratégica e na condução rigorosa da política 
econômica, os motores para criação do ambiente essencial a um novo ciclo de de-
senvolvimento, em novas bases e com novos horizontes.
 

Introdução
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EIXO 3 - Educação&Cultura: Neste Eixo, concebemos a educação, cultura, ciência, 
tecnologia e inovação como um único corpo estratégico, indissociável da cidadania 
plena e fundamento do desenvolvimento sustentável. A ênfase na educação pública 
de qualidade, visa permear todas as políticas públicas propostas pelo Plano de Go-
vernança da aliança “De  Guarulhos, por Guarulhos”.
 
EIXO 4 - Qualidade de Vida: Este Eixo é voltado ao bem-estar da população. As po-
líticas sociais se estabelecem como motor de uma visão de justiça e redução das 
desigualdades, garantia de acesso universal e digno a bens e serviços públicos re-
levantes e o direito inalienável de cada cidadão, como principal foco de trabalho. Se 
faz alinhado a este ainda, o compromisso de fortalecimento do SUS, inclusive assu-
mindo bandeiras da sociedade, visando a materialização de propostas que procurem 
enfrentar o desafio de proporcionar aos guarulhenses, saúde de qualidade.
 
EIXO 5 - Infraestrutura e mobilidade urbana: Este Eixo propõe-se a aglutinar propos-
tas voltadas ao desenvolvimento sustentável do meio urbano, amenizando paulati-
namente o painel de exclusão social, violência de todas as assimetrias históricas 
no Município, frutos da omissão do Estado, falta de planejamento e do constante 
descaso com a qualidade de vida da população.
 
EIXO 6 - Cidadania&Identidades: Este Eixo trata do direito à cidadania plena, sobretu-
do a grupos e indivíduos mais vulneráveis e àqueles submetidos à injustiças históri-
cas. O conteúdo programático deste Eixo deve apresentar um conjunto de políticas 
públicas que visem reduzir as discriminações e estimular uma maior tolerância dian-
te da pluralidade do povo brasileiro.
 
Com a coragem de sair do velho roteiro da política tradicional, o acumulo de nos-
sas experiências, a competência técnica de todos que nos cercam e principalmente 
a sensibilidade dos moradores da cidade, oferecemos à sociedade uma alternativa 
com novos elementos e métodos para buscar a justiça social e o desenvolvimento 
sustentável de Guarulhos.

Gustavo Henric Costa - Guti

Alexandre Zeitune

Prefeito

Vice Prefeito



Guarulhos, Julho 2016 Plano de Governo  • Coligação De Guarulhos, por Guarulhos.

6

1
A fim de iniciar conversas sobre o atual estado de calamidade em que se encontra o 
município de Guarulhos, uma das principais ações que devem ser tomadas, diz res-
peito ao enxugamento da máquina pública que se encontra inchada, lenta e onerosa 
para a cidade.

• Racionalização da estrutura de governança, reduzindo drasticamente o número 
de secretarias e coordenadorias, sem eliminar as políticas públicas defendidas.

• Criar nova estrutura organizacional que dê iniciativa, acompanhamento e realiza-
ção das especificidades do Programa de Governo e que diminua os níveis hierár-
quicos, garantindo que as decisões fluam mais rapidamente dentro da máquina 
administrativa, mudando assim a plataforma de gestão pública, estabelecendo 
sinergia com a sociedade através de transparência em todos os processos.

• Construir um centro administrativo, que abrigue todas as secretarias, visando 
acabar com os gastos com locações. 

• Implantar um processo de mudança da cultura organizacional, visando romper 
com as posturas e procedimentos burocráticos e estimular novas atitudes do ser-
vidor, com ênfase na reflexão sobre o trabalho de integração das diferentes áre-
as da Prefeitura e na capacitação para as ações transversais que articulem esta 
área.

• Criar um departamento de combate a corrupção.

• Transformação das regionais em Subprefeituras estruturadas, equipadas e com 
autonomia administrativa em regiões estratégicas da cidade.

• Fomentar a capacidade de participação e de ação para o desenvolvimento sus-
tentável tanto nas comunidades como nas administrações locais e regionais, 
conforme compromisso assinado no Programa “CIDADES SUSTENTÁVEIS”, no 
item Governança.

• Fazer valer a obrigatoriedade de tornar públicas, transparentes e abertas todas 
as informações da administração municipal, os indicadores da cidade e os dados 
orçamentários.

Estado de democracia 
de alta intensidade

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
(Governança)

Eixo
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• Instituir novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) em consonância com 
os diversos segmentos da administração pública e com ampla discussão com o 
Funcionalismo Público.

• Proporcionar plano de capacitação, carreira e meritocracia ao funcionalismo pú-
blico.

• Criar Programa de formação continuada para os servidores públicos, promovendo 
uma nova dinâmica organizacional baseada na promoção da qualificação e no 
desenvolvimento das pessoas, na perspectiva de constituição de um quadro per-
manente de gestores públicos.

• Instituir política de recursos humanos que valorize, respeite e reconheça os ser-
vidores, com investimento e capacitação e na qualificação profissional, sempre 
com vistas à melhoria da qualidade dos serviços prestados.

• Implantação do Regime Jurídico Único após diálogo aberto com o funcionalismo 
público, garantindo não haver nenhuma perda de direito já conquistado.

• Garantir que os servidores participem de forma concreta na discussão, na im-
plantação e na avaliação das ações realizadas, assim como a definição de novas 
metas.

• Ampliar a mesa de Negociação Permanente com o Sindicato dos Servidores, ado-
tando instrumento normalizador e regulador da relação do governo com o funcio-
nalismo.

• Promover “Eco Serviços” gerados pelos órgãos públicos, com incentivo a utiliza-
ção de energias renováveis, gestão de resíduos e educação ambiental.

• Fortalecer os processos de decisão com a promoção dos instrumentos de demo-
cracia participativa.

• Convocar todos os setores da sociedade civil local para a participação efetiva – 
em conselhos, conferências, audiências públicas, plebiscitos e referendos, entre 
outros – nos processos de decisão, monitoramento e avaliação, podendo inclusi-
ve ser usado tecnologia existente. 

• Promover a cooperação e as parcerias entre os municípios vizinhos, outras cida-
des, regiões metropolitanas e outros níveis de administração.

• Implantar um moderno sistema de atendimento ao cidadão online (aplicativo) ga-
rantindo o acompanhamento adequado a solicitação do munícipe e com prazos 
pré-definidos para a execução do serviço.

• Utilizar os sistemas de tecnologia da informação na busca de agilidade, simplifi-
cação das tarefas, redução de custos das operações e prestação direta e transpa-
rente de serviços e informações aos munícipes.
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• Modernizar o processo de trabalho com a implantação de sistemas tecnológicos 
capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações desenvolvi-
das.

• Criar indicadores na cidade, por meio da tecnologia, que busque informações ca-
pazes de ajudar na gestão eficiente e efetiva das necessidades dos munícipes.

• Implantar a Ouvidoria Municipal como um canal de comunicação direta entre o 
cidadão e a Prefeitura, com o objetivo de atender diretamente os munícipes em 
reclamações sobre os serviços prestados ou por solicitações não atendidas. 

• Promover concursos públicos para reforçar as áreas carentes de servidores.

• Constante aprimoramento dos serviços da Rede Fácil e a construção de platafor-
ma digital e aplicativo com serviços, para facilitar ainda mais o acesso ao cida-
dão.
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2Economia para o desenvolvi-
mento sustentável

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Estudo para redução de Impostos sobre Serviços para as micro e pequenas em-
presas, independentemente do ramo de prestação de serviços, além de benefícios 
específicos para o microempreendedor individual

• Fazer campanhas que impulsionem as atividades comerciais do município, a fim 
de apontar circunstâncias oportunas para investimento do setor privado, gerando 
empregos.

• Criar programas que incentivem a modificação e o desenvolvimento tecnológico, 
visando o suporte das pequenas e médias empresas, apoiando sua associação 
com as instituições de ensino superior.

• Desburocratizar as licenças de funcionamento e documentações municipais por 
meio de escritórios intersetoriais e soluções inteligentes. 

• Promover a sustentabilidade nas empresas, desde sua localização apropriada, 
avaliando seus procedimentos e produções, finalizando na análise das redes que 
a compõem.

• Criar estratégias e procedimentos que englobem a constituição e o fortalecimen-
to de empregos no município, de maneira digna e eficiente, estimulando a admis-
são de aprendizes e a geração de novos empreendimentos.

• Desenvolver o Programa de Incentivo de Logística Integrada (Corredor de Impor-
tação e Exportação), que tem como finalidade a distribuição e movimentação de 
cargas para a região metropolitana, assim como outros locais, elevando as opor-
tunidades logísticas provenientes do Rodoanel e Porto de Santos.

• Valorizar e disseminar a cultura de cooperativismo que, segundo documento da 
UNESCO, evidencia a exatidão das cooperativas, que em suas vertentes, estimula 
a excelência do engajamento no desenvolvimento socioeconômico de todos os 
grupos, incluindo mulheres, jovens, idosos, deficientes e indígenas, da evolução 
social e econômica, favorecendo assim o diminuição das desigualdades.

Eixo



Guarulhos, Julho 2016 Plano de Governo  • Coligação De Guarulhos, por Guarulhos.

10

• Promover o planejamento urbanístico e industrial em prol da utilização de terre-
nos baldios e construções desocupadas, a fim de expandir o parque industrial de 
Guarulhos, sem deixar de priorizar o meio ambiente. 

• Potencialização da agências e instituições de desenvolvimento local, junto a Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico compondo um Conselho Municipal.

• Concentrar os procedimentos favoráveis ao desenvolvimento municipal, ambien-
tal e solidário, vinculando a Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidá-
rios, o Banco do Povo Regional, o Portal de Negócios Solidários, Núcleo de Tec-
nologia Social e o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, entre outros.

• Integrar com o governo Federal e Estadual a implantação do Parque Tecnológico.

• Primar pelas atividades do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC).

• Analisar e potencializar o conjunto e a eficácia do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Econômico.

• Potencializar o Fácil Empreendedor, com o intuito de minimizar as solicitações 
para a instalação de novos empreendimentos ou a expansão dos existentes, dimi-
nuindo assim as dificuldades ao abrir um negócios na cidade.

• Alavancar a interação e mecanismos cooperativos entre cidades vizinhas para in-
tensificar a gestão urbana, cultural, econômica local, serviços públicos, políticas 
sociais, entre outras necessidades regionais. 

• Planejar a construção da Cidade Inclusiva, abordando cultura, arte, esporte, lazer 
e vários cursos oferecidos a população, de forma a socializar, igualar seus partici-
pantes e constituir o conceito de economia solidária. 

• Criar condições para a economia, permitindo o acesso ao emprego, garantindo 
que tais ações não interfiram negativamente nas questões socioambientais.

• Facilitar no âmbito municipal a implementação de cursos de formação, em espe-
cial Fatec e Etec.

• Política de redução de impostos com a contrapartida da manutenção ou aumento 
das vagas de emprego.

• Defender e elaborar requisitos para o desenvolvimento e produção econômica 
criativa, que permita o ingresso ao mercado de trabalho, sem que isso denigra o 
meio ambiente, cumprindo o comprometimento com o Programa Cidades Susten-
táveis.

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
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• Aperfeiçoar o desempenho da Prefeitura como integradora e interventora da mão 
de obra, reforçando a propagação de vagas de emprego, buscando o progresso do 
Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (CIET).

• Ampliar a política de microcrédito para pequenos empreendedores, por meio do 
Banco do Povo e outras entidades financeiras.

• Instituir o trabalho colaborativo com o Sebrae para revigorar e incrementar a edu-
cação empreendedora. 

• Criar mecanismos de aceleração nos processos de abertura de novas empresas 
no município.

• Contribuir com o tecido empresarial para revitalizá-lo, propondo a responsabilida-
de socioambiental empresarial.

• Instruir o exercício da criação de laços cooperativistas a partir da estabilização 
do programa de Incubadora de Cooperativas.

• Inserir de maneira sólida nos equipamentos públicos do Centro Educacional Uni-
ficado (CEU) a formação e aprimoramento profissional. 

• Firmar apoio aos pequenos e médios empreendimentos, focando em sustentar a 
elevação contínua da competitividade comercial.

• Impulsionar as atitudes e ideias associativas, por meio de grupos de produção, 
comercialização, compras compartilhadas, cadeias produtivas, associações e co-
operativas em variadas vertentes econômicas. 

• Garantir a infraestrutura básica para os grandes empreendedores.

• Criar e regulamentar o food-truck permanente em pontos específicos da cidade, 
bem como a criação de circuito permanente de rua.

• Implantar no Município o Programa Via Rápida do Governo do Estado, oferecen-
do também cursos básicos de qualificação profissional atendendo as demandas 
locais e capacitando gratuitamente a população para uma oportunidade no mer-
cado de trabalho.

• Viabilizar e melhorar a infraestrutura do nosso parque fabril e industrial.

• Estabelecer uma política de desenvolvimento econômico e vocação para a cida-
de.
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PROPOSTAS DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

• De maneira consciente, direcionar recursos públicos para a ampliação e aprimora-
mento das unidades de saúde, educação e infraestrutura viárias, como ferramen-
tas para a implantação e melhoramento de novos centros nas regiões periféricas. 

• Inaugurar áreas de lazer ao ar livre nas periferias, equipando-as com segurança e 
disseminando as propostas culturais e esportivas idealizadas pela comunidade, 
tornando-as atingíveis para mais setores da sociedade de Guarulhos.

• Restabelecer a mobilidade urbana apropriada na cidade através dos resultados 
de um plano colaborativo e focado na proteção ambiental. 

• Dar sequência à política de equilíbrio da poluição visual, estabelecendo junto a 
iniciativa privada, novas medidas que readaptem a publicidade em espaços ao ar 
livre da cidade, assegurando que o estresse estético diminua.

• Privilegiar o planejamento de construção de obras viárias que facilitem o acesso 
entre bairros, criando saídas alternativas que facilitem o trânsito no centro da 
cidade, impulsionando a opção do transporte coletivo e alternativo, que motivará 
positivamente a economia e sustentabilidade.

• Implementar de fato a coleta seletiva, coleta de resíduos, resíduos tecnológicos e 
limpeza urbana, valorizando o trabalho de cooperativas e ampliando o número de 
empregos nesse setor.

• Estabelecer uma política efetiva para o reparo da situação de maus cuidados das 
calçadas e passeios públicos, permitindo que a circulação seja de qualidade e 
segurança a todos, posteriormente, oferecendo estimulo para a implantação de 
calçadas táteis e sustentáveis.

• Municiar os bairros com Centros de Desenvolvimento que unam os moradores e 
motivem a participação popular na busca por melhorias em cada região.

• Incentivar o aprimoramento e estudo do Plano Diretor, buscando conciliar a uti-
lização do espaço urbano com critérios e eixos estratégicos que visem a preser-
vação e equilíbrio do meio ambiente na cidade, também revisando a legislação 
complementar em funcionamento para torná-la menos complexa.

• Desenvolver e implantar a Lei das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) para 
alavancar a consolidação da urbanização consciente e regimentar os assenta-
mentos precários e lotes fora do padrão legal.

• Readequar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), voltando a 
atenção para o preenchimento de um quadro representativo que defenda diversas 
esferas sociais.
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PROPOSTAS DE AÇÃO PARA O TURISMO

• Potencializar regiões idealizadas para operar no segmento industrial que atual-
mente possuem a sua capacidade subestimada ou se encontram inutilizadas, 
conduzindo-as ao crescimento urbanístico com a firmação de planos de envolvi-
mento dos seguintes exercícios: habitação, comércio, serviços, entretenimento, 
cultura, entre outros.

• Criar o programa “Guarulhos Cuida” que visa o bem estar, qualidade de vida, sus-
tentabilidade, segurança e outros, a partir da construção da administração direta 
e indireta de laços cooperativos dos serviços de manutenção que zelam pelo mu-
nicípio, como capina, desratização, limpeza de bueiros, poda de árvores, pintura 
de guias, sinalização, iluminação e demais necessidades.

• Incentivar a utilização da tecnologia de alta qualidade e infraestrutura digital que 
restabeleça a competência e produtividade da gestão pública, além de intensifi-
car a relação de governos no trabalho administrativo da cidade, reduzir burocra-
cias e despesas nas transações e criar novas perspectivas promissoras para o 
mercado.

• Para diminuir o déficit de infraestrutura básica do município utilizaremos orça-
mento direto e indireto, além de recursos a fundo perdido de órgãos internacio-
nais e parcer-ias com a iniciativa privada.

• Tornar os serviços prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) 
disponíveis de maneira online, para facilitar ao munícipe o atendimento de suas 
demandas.

• Revitalizar o centro da cidade incentivando a instalação de novos negócios e a 
ocupação habitacional e cultural, protegendo o patrimônio histórico da cidade.

• Transformar Guarulhos em destino turístico, usando o potencial de ser o maior 
receptivo do Brasil, por conta do Aeroporto e das rodovias que cortam a cidade. 

• Fomentar a criação do Centro de Eventos Multiuso com Arena de Eventos que es-
timule a procura pela cidade, atraindo feiras, eventos corporativos e preenchendo 
lacunas na programação cultural e econômica da cidade de maneira criativa.

• Estudar e propor, junto ao Governo do Estado, a transformação do Presídio Adria-
no Marrey em um Centro de Exposições e Eventos.

• Despertar a responsabilidade sustentável no turismo de negócios local.

• Valorizar a arte e a cultura de Guarulhos e do Alto Tietê, por meio de investimen-
tos em projetos.
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• Discutir com o Governo Federal, SENAI e iniciativa privada, a inauguração de um 
Hotel Escola em Guarulhos, para contribuir com o aprimoramento e fortalecimen-
to da classe hoteleira, preenchendo as necessidades de futuros eventos na cida-
de. Investir no potencial turístico do município que abriga o aeroporto mais mo-
vimentado da América Latina, movendo-se junto à agenda corporativa do mundo, 
elevando seu nome na área turística.  

• Reestruturar e revitalizar a Diretoria de Turismo da Cidade, focando no turismo de 
negócios.

• Fortalecer vínculo com a cultura indígena originária, para que o guarulhense te-
nha ciência de sua própria história.

• Implantação do ecoturismo.

• Manutenção, conservação e limpeza permanente de rios e córregos, realizando 
obras de drenagem e combate a enchentes.

• Avaliar a construção de piscinões em áreas com histórico de enchentes.

• Construir programa de despoluição de rios e córregos, por meio de tratamento de 
esgotos.

• Inserção de coberturas verdes em locais de uso comum, impulsionando e estimu-
lando a implementação de hortas urbanas.

• Implantação de pisos permeáveis em obras públicas, e incentivo fiscal nas obras 
particulares que adotarem este tipo de piso.

• Admitir a ciência de nossos deveres perante a conservação, segurança, defesa e 
garantia do equilíbrio dos bens naturais.

• Por meio de métodos de planejamento, elaboração, aplicação e avaliação, benefi-
ciar e alavancar uma administração ativa, eficaz e hábil.

• Preservar as áreas de mananciais, compatibilizando o uso econômico e social 
com a recuperação do passivo ambiental.

• Buscar parcerias com as demais esferas de governo para desenvolver projetos 
para recuperação da APRM (Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais) 
tais como obras de saneamento, atividades de lazer e educação ambiental e ini-
ciativas econômicas não impactantes e compatíveis com a conservação ambien-

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE (GESTÃO LOCAL 
PARA A SUSTENTABILIDADE)
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tal da área.

• Fomentar a compra pública de forma que priorize a sustentabilidade. 

• Implantar estacionamento para bicicletas nas áreas centrais dos bairros da cida-
de.

• Investir em programas que monitorem, supervisionem e controlem, de forma efeti-
va, os objetivos propostos e o tempo de expiração estipulado, frente aos Compro-
missos da Plataforma Cidades Sustentáveis.

• Antes de qualquer decisão nos níveis urbano e regional, garantir e certificar a se-
riedade do tema de sustentabilidade, visando uma gestão que privilegie as ques-
tões sustentáveis, de modo que abranja a cidade como um todo.

• Prevenir o apoderamento irregular de espaços suscetíveis à impactos ambientais 
adversos, que requerem os cuidados da sociedade, tais como Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP’s) e APRM, aperfeiçoando a fiscalização, inspeção e o zelo 
municipal.

• Revisar o Plano Diretor do município para sua adequação à Política Municipal de 
Gestão e Saneamento Socioambiental.

• Intensificar a captação de recursos destinados à expansão e melhoria do sistema 
de drenagem.

• Impedir novas construções em áreas de mananciais,  por meio de regulamenta-
ção fundiária de loteamentos.

• Rígido controle na emissão de poluentes, a fim de melhor qualidade de vida e pre-
venção da saúde. 

• Revigorar o Conselho Municipal do Meio Ambiente.

• Cumprimento ao plano diretor de resíduos.

• A fim de alavancar a conscientização ambiental, elaborar composteiras nas insti-
tuições de ensino e órgão públicos.

• Assegurar o recebimento da compensação destinada às cidades, participando 
ativamente da Câmara de Compensação Ambiental da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, orientando os recursos na instalação de energias.

• Comprometer-se com o repasse estadual de verbas resultantes de retribuições 
ambientais como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
socioambiental devido a Guarulhos, sendo o tributo revertido para planos favorá-
veis aos recursos naturais.

• Desenvolver política com o objetivo de ampliar o tratamento de esgoto.
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3Educação, cultura e ciência, 
tecnologia e inovação

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A EDUCAÇÃO

Eixo

• Potencializar significativamente os convênios, zerar o déficit de vagas em cre-
ches em nossa cidade.

• Implementar creches noturnas ou com horários estendidos para atender a neces-
sidade das mães que trabalham e estudam no período da noite.

• Estabelecer políticas e a fim de inserir gradativamente no orçamento a oportuni-
dade do Período Integral das crianças nas escolas municipais.

• Estabelecer política pública visando a instalação de creches ou convênios em 
pontos estratégicos da cidade que abriguem número elevado de crianças.

• Com base no programa Cidades Sustentáveis, prover a todos, crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e idosos, oportunidades educativas que lhes permitam 
papel protagonista no desenvolvimento sustentável local e regional.

• Estabelecer política pública visando assegurar que profissional da educação se-
jam reconhecidos, apoiando e beneficiando o plano de carreira, com medidas sa-
lariais apropriadas e seguimento do aprimoramento da classe.

• Inserir a comunidade, sem distinção de classe ou idade, na participação ativa e 
principais ações e decisões que avaliam o cenário ambiental do município, utili-
zando os fundamentos da plataforma Cidades Sustentáveis.

• Otimizar e estimular projetos e cursinhos de preparação pré-vestibular nas peri-
ferias com a colaboração da Secretaria de Educação e instituições conveniadas.

• Instituir relação com o Estado (Centro Paula Souza) e Governo Federal em prol de 
capacitar a juventude para o mercado de trabalho com educação técnica profis-
sionalizante nos CEUs. 

• Diminuir a evasão escolar fixando um modelo educacional modernizado e de qua-
lidade comprovada no município, proporcionando o progresso positivo de todos 
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PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A CULTURA

os estudantes da rede.

• Manter e ampliar a educação de jovens e adultos em programas como o MOVA, 
EJA, Brasil Alfabetizado, Pro Jovem e Jovem Aprendiz, ampliando e melhorando a 
qualificação do profissional fundamental.

• Fomentar com indústrias e entidades o projeto Escola de Fábrica, do Governo 
Federal e Fábrica de Cultura do Governo do Estado de SP.

• Tornar eficiente a política de fornecimento de materiais e uniformes escolares, 
garantindo que os estudantes os recebam no início do ano letivo, completos e em 
bom estado.

• Fortalecer o transporte escolar fornecido para a rede municipal de ensino, garan-
tindo a segurança dos estudantes.

• Ampliar o interesse por cursos de qualificação profissional firmando o apoio com 
organizações sindicais e outras.

• Propiciar aos discentes e docentes armários parar impedir a fadiga causada por 
bolsas e mochilas pesadas, além de criar uma opção de armazenamento dos 
utensílios escolares.

• Estabelecer relações com entidades públicas e privadas que crie novas oportuni-
dades de requalificação e modernização profissional da rede de ensino, manten-
do a excelência profissional do educador.

• Difundir e melhorar os  seguintes projetos: Bibliotecas Interativas, laboratórios de 
informática, Ateliê de Artes e Info-Rede. 

• Concretizar eficientemente a inclusão de crianças deficientes, certificando que a 
acessibilidade seja efetiva.

• Implantar a Escola Técnica Municipal em parceria com o SENAI, CEFET, ETEC, 
FATEC, e rede privada da educação profissional existentes no Município.

• Inaugurar o projeto de introdução, incentivo e fortalecimento da leitura “ônibus-
-biblioteca”, equipando os bairros carentes de iniciativas culturais efetivas e con-
tínuas. 

• PRAÇA É DE GRAÇA – Ocupação de praças públicas, calçadões e similares, atra-
vés de atividades socioeducativas e de lazer, realizadas por grupos ou indivíduos 
da cidade, estimular apresentações dos artistas de rua nos espaços públicos da 
cidade.
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• Apoio aos artistas de nossa cidade, em todos segmentos culturais. 

• Estúdio Municipal gratuito para todos os artistas e produtores musicais de Gua-
rulhos.

• Constituição do circuito público de cinema e construção de uma política munici-
pal audiovisual. 

• Realizar atividades culturais e fomentar produções artísticas em espaços públi-
cos renegados na cidade.

• Estimular melhorias no Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

• Basear-se nas iniciativas de “Ateliê aberto” para proporcionar a interação artística 
dos alunos da rede municipal e estadual levando-os para conhecer as oficinas 
dos artistas de Guarulhos.

• Reformar o patrimônio histórico da Rua 7 de Setembro e subsidiar em suas ins-
talações o Centro de Memória da Cidade de Guarulhos, por meio de recursos pró-
prios ou parcerias, em constante debate com a sociedade. 

• Estruturar e exercer o programa Rede Cênica, planejado para expandir o interesse 
de projetos teatrais por apresentações em nossa cidade, efetuando o serviço de 
abrigo temporário para relevantes grupos cênicos, gerando o progresso do teatro 
guarulhense.

• Acrescentar na programação a “Virada Cultural”, promovendo engajamento de 
projetos de cultura e entretenimento em vias previamente deliberadas de nossa 
Guarulhos.

• Participar do Plano Nacional do Livro e Leitura. Inserir o município no Plano Na-
cional do Livro de Leitura, que possui uma série de projetos voltados ao incentivo 
à leitura e escrita, por exemplo, a modernização de bibliotecas, prêmios literários 
para escritores amadores, concessão de bolsas, entre outros.

• Desenvolver política de fomento junto ao Ministério da Cultura para dar continui-
dade e melhorias aos Pontos de Cultura já existentes na cidade.

• Gerar mais entrosamento da cidade com os seus talentos criando uma exposi-
ção itinerante dos artistas, além do fornecimento de palestras e exercícios com 
aprendizes.

• Criar exibições fixas e itinerantes nos espaços públicos para expor as obras do 
acervo da Prefeitura.

• Incentivar a realização das festas tradicionais de nossa cidade já presentes em 
nosso calendário.

• Criar a Pinacoteca Municipal em Parceria com a Iniciativa privada.
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• Ampliação e modernização das bibliotecas municipais.

• Modernizar os atuais Ginásios e Centros Esportivos.

• Desenvolver um política pública que vise soluções para aumentar a capacidade 
de investimento e potencialização do Esporte.

• Realizar em parceria com a iniciativa privada, a manutenção de nossas praças e 
equipamentos esportivos na cidade, em contrapartida de sua publicidade.

• Promover programa que atenda as necessidades do esporte, atividades recrea-
cionais e lazer.

• Fomentar ações que possibilitem parcerias estratégicas, com Confederações, Fe-
derações, Terceiro Setor e iniciativa privada, incentivando o esporte.

• Em parceria com a Secretária de Saúde, estabelecer o projeto “Esporte é vida”, 
com a premissa de fomentar a orientação de práticas e atividades físicas na esfe-
ra das UBS’s. Proporcionando aos participantes, recuperação de cardíacos, acom-
panhamento de hipertensos e caminhadas.

• Resgatar a iniciação esportiva por meio da disseminação do esporte em larga 
escala e em diferentes segmentos, por meio de práticas esportivas na rede de 
escolas municipais.

• Estabelecer permanentemente um fórum entre a administração municipal, ligas 
e clubes.

• Reestruturar o Fundo Municipal de Esportes.

• Ampliar o número de academias populares e viabilizar novas pistas de caminha-
da.

• Regulamentar a lei de incentivo ao esporte municipal.

• Criar políticas públicas que regulamente o uso e exploração dos aparelhos públi-
cos para a prática esportiva.

• Ampliação da busca de recursos junto ao Governo Federal e Estadual.

• Usar o esporte como meio de inclusão e ferramenta de educação nas escolas 
públicas

• Buscar parcerias com empresas privadas para o esporte profissional.

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA ESPORTE E LAZER
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4Políticas sociais, saúde 
e qualidade de vida

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Eixo

• Fomentar novos centros de Inserção Produtiva e Centros de atenção integral, com 
a finalidade de capacitar, gerar resultados de inserção, crescimento e produção.

• Avançar nos projetos de inclusão social plena, dando continuidade a programas 
sociais como o Renda Cidadã e Bolsa Família.

• Fomentar programas de capacitação profissional, abrangendo funcionários e 
prestadores de serviço voltados para a assistência social, em trabalho simultâ-
neo com as entidades de classe.

• Gerar ações com a premissa de dizimar o trabalho infantil no município.

• Direcionar atenção para a criação do centro de recuperação para dependentes 
químicos.

• Fomentar os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. (CRE-
AS)

• Avançar na solução das necessidades dos moradores de rua e crianças e adoles-
centes afastados do convívio familiar de maneira direta ou por meio de convênios 
com entidades ou igrejas. 

• Promover parceria através de instituições de cunho social e igrejas, para a recu-
peração de dependentes químicos, com o propósito de retirar os dependentes da 
zona de vulnerabilidade quanto ao tráfico.

• Conceber o Centro de Referência do morador de rua (CRMR).

• Promover programas auxiliares, voltados para famílias em situação de vulnera-
bilidade social, microcrédito, capacitação profissional, alfabetização de adultos, 
cooperativismo e ações de educação.

• Efetuar o plano de Agricultura familiar urbana.
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PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A SAÚDE

• Fazer com que o Hospital Pimentas funcione de maneira que atenda as necessi-
dades reais dos munícipes.

• Implantação centro de especialidades (CEMEG/CAPD/CEREST/SERESI/CAPS/
CEO) nas quatro macrorregiões.

• Reavaliação e reestruturação dos equipamentos existentes no atendimento pri-
mário (UBS). 

• Estudar a possibilidade de implementar a isonomia salarial dos dentistas e mé-
dicos. 

• Junto ao Governo do Estado, estudar a viabilidade de trazer o Hospital do Coração 
para Guarulhos e a instalação de uma Unidade do Hospital A.C. Camargo – Centro 
de Tratamento, Ensino e Pesquisa em Câncer.

• Implementar o hospital de cuidados paliativos, liberando com isto, leitos hospita-
lares de pacientes crônicos sem condições de alta.

• Associado ao projeto anterior, intensificar o serviço de HOME-CARE associado e 
coordenado pelo P.S.F. regional. 

• Estudar a necessidade de 3º turno de atendimento de acordo com demanda e 
localização.

• Estudo para a criação de um centro de referência da mulher em um dos hospitais 
públicos da cidade

• Implementação e ampliação do P.S.F. nas 4 grandes regiões. 

• Ampla reavaliação do P.C.C.S. de todos colaboradores da secretaria da saúde.

• Realizar estudos para construção de Hospital de Referência para a Terceira Idade.

• Projeto de troca ou remuneração de serviços com clínicas particulares e hospitais 
particulares (débitos tributários das mesmas serão efetuados em serviços via 
tabela SUS). 

• Reestruturação física e funcional dos hospitais geridos pela S.M.S. 

• Reimplantação do pronto socorro do São João, onde funciona hoje o CEMEG São 
João. 

• Transferência do  CEMEG-São João para Praça Orobó, propiciando aumento da 
estrutura física.
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• Informatização completa do sistema de saúde municipal e reavaliação do projeto 
e contratos vigentes. 

• Exames diagnósticos, laboratoriais e de imagem: reavaliar todos contratos e am-
pliar serviços de imagem, inclusive com projeto de troca de serviços. 

• Criar o centro de referência de urologia, em decorrência da importância estatística 
e de saúde pública, das patologias urológicas. 

• Estabelecer critérios básicos na contratação de profissionais médicos e não mé-
dicos pela S.M.S. 

• Viabilizar centros de tratamentos específicos através de parcerias público priva-
das.

• Pleitear junto ao governo do estado a implantação da AME em Guarulhos.

• Montar serviço de cardiologia invasiva. 

• Elaborar indicadores a fim de garantir acesso à saúde humanizada ao cidadão 
guarulhense com especial atenção as pessoas de baixa renda e/ou vulnerabilida-
de social, progredindo na redução das disparidades de atendimentos.

• Dependentes químicos: além do CAPS, implementar políticas públicas intensivas 
e criar espaço para internato, por meio de equipamentos próprios ou convênios 
com igrejas ou entidades.

• Criar serviços de Fisioterapia nos Centros de Especialidades Médicas (CEMEG). 

• Intensificar a relação institucional entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Se-
cretaria Estadual de Saúde sobretudo na discussão e implementação de políticas 
públicas do Município.

• Investir em medicina moderna ou preventiva, com foco na alimentação, hábitos 
saudáveis e exercícios de promoção de saúde, principalmente nas escolas.

• Promover estudos de avaliação da saúde pública, a gestão participativa e o con-
trole social sobre o sistema urbano.

• Integração de todas as unidades, por meio de monitoramento do fluxo, para reali-
zar transferências de profissionais suprimindo as possíveis demandas.

• Aprimorar o Programa Saúde da Família de forma resoluta, priorizando os bairros 
de maior vulnerabilidade.

• Investir na ampliação e reestruturação da Maternidade Jesus José Maria, a fim de 
garantir o atendimento da demanda de partos no município.

• Participar e fazer valer os programas do Ministério da Saúde.
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• Melhorar e reestruturar as unidades para atendimento emergencial.

• Buscar resolutividade e qualidade no sistema de saúde municipal através da cer-
tificação e metodologia de gestão da Acreditação.

• Pleitear em todas as esferas de governo superiores a instalação de faculdade 
medicina pública em Guarulhos.

• Avaliar e realizar ações preventivas, a fim de aprimorar e reestruturar a Vigilância 
Sanitária.

• Readequar instalações e ampliar capacidade funcional e estrutural dos profissio-
nais das UBS.

• Assegura melhor qualidade quanto a alimentação fornecida nas escolas, creches 
e instituições filantrópicas.

• Qualificar uma melhora no atendimento médico em suas diversas áreas ofertadas 
na rede de ensino.

• Implantar central de exames com resultados on-line.

• Propiciar meios para redução  do tempo de espera no agendamento ambulatorial. 

• Ampliar oferta de especialidades médicas como cardiologistas, ginecologistas, 
ortopedistas, pediatras e neurologistas, bem como médicos emergenciais. 

• Informatização de todo o sistema de saúde, a fim de implantarmos o prontuário 
eletrônico.

• Estudo e ampliação do serviço de Motolância, com aumento de unidades de pri-
meira resposta, inclusive serviço noturno.

• Elaborar cronograma de ações referente as decisões da 6ª Conferencia Municipal 
de Saúde de Guarulhos.

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR

• Em parceria com os governos federal e estadual estudar local para construção de 
restaurante popular.

• Implantar o Café da Manhã, com o valor de R$1,00 nos restaurantes populares 
municipais.

• Potencializar o Banco de Alimentos, por meio de captação junto a rede de comer-
cialização de alimentos com intuito de fornecer alimentos à população carente.
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• De forma integrada com a inclusão social, desenvolvimento econômico, e econo-
mia solidária ampliar o programa de segurança alimentar.

• Atender a demanda de merendas com necessidades ou restrições nutricionais 
dos alunos da rede escolar.

• Prover através de apoio técnico e incentivos a criação de associações de peque-
nos agricultores.

• Viabilizar em espaços públicos ociosos a implantação de hortas comunitárias, 
prestando assistência especializada às comunidades vizinhas.

• Promover anualmente Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal.

• Viabilizar a capacitação de cursos de processamento de alimentos.

• Combater o desperdício de alimentos por meio de campanhas de conscientização 

• Viabilizar o programa do Castra Móvel

• Junto ao governo do estado estudar a viabilidade de implantação de uma delega-
cia especial para casos de maus tratos à animais.

• Ministrar cursos para guarda municipal ambiental sobre a proteção animal.

• Construção de centro de proteção e adoção de animais.

• Por meio de parcerias e incentivos à clínicas veterinárias para atendimentos gra-
tuitos a determinados procedimentos veterinários.

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA DIVISÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
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5Novo urbanismo, segurança
pública e pacto pela vida

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A HABITAÇÃO

• Urbanizar e regularizar as sub-moradias, assegurando o acesso a água tratada, 
esgoto, iluminação pública, praças e áreas de lazer.

• Criar estratégias de revitalização das áreas abandonadas e socialmente degrada-
das.

• Avançar as tratativas com o Governo Federal e Estadual a fim de construir mora-
dias populares. 

• Adotar critérios de desenho urbano e de construções sustentáveis para áreas 
afastadas dos centros desenvolvidos, respeitando e considerando os recursos e 
fenômenos naturais no planejamento.

• Radicar o mutirão da legalidade, intensificando a entrega de títulos de concessão 
as sub-moradias, regularizando os loteamentos irregulares.

• Implantar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Ur-
bano, que definirá ações de curto, médio e longo prazo com a participação dos 
munícipes, dando atenção especial para as área de assentamento subnormais, 
de mananciais a áreas conturbadas.

• Proporcionar condições de licenciamento, parâmetros urbanísticos, edifícios es-
peciais para estimular a produção de habitação social.

• Elaborar o Plano Municipal de Diminuição de Áreas de Risco.

• Garantir a função social da propriedade urbana definida pelo Estatuto da Cidade.

• Alicerçar o Fundo Municipal de Habitação , promovendo o investimento coorde-
nado dos recursos da área.

• Desenvolver estudo para viabilizar o acesso da população com renda de até três 
salários mínimos aos programas habitacionais.

Eixo
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• Implementar uma política habitacional compatível com as políticas de gestão e 
de saneamento ambiental, em especial as área de risco e de preservação ambien-
tal, como os mananciais, melhorando a qualidade do ambiente urbano.

• Proporcionar a urbanização, regularização fundiária e recuperação ambiental dos 
assentamentos precários. 

• Desenvolver critérios para o atendimento habitacional, dando prioridade as de-
mandas onde os programas deverão incentivar a diversidade social, combinando 
soluções habitacionais com ações qualificadas de geração de renda e estimular 
a reforma de prédios vazios.

• Criar política pública com foco na orientação e melhoria da qualidade do condutor.

• Assegurar o término do Trevo do Bonsucesso, por meio de recursos próprios ou 
repasse de recursos Estaduais ou Federais. 

• Assegurar o término da Ponte da Vila Any.

• Reabertura da Cidade Mirim Ayrton Senna, visando a educação no trânsito desde 
a idade escolar.

• Rever contratos com as empresas de ônibus, a fim de garantir qualidade ao pas-
sageiro, bem como cumprimento de veículos contratados para atender a munici-
palidade, trazendo maior conforto e menor tempo de espera.

• Atuar de maneira incisiva junto ao Governo do Estado a fim de garantir extensão 
da linha do metrô para Guarulhos.

• Por meio de dados obtidos com estatísticas de acidentes de trânsito intervir com 
obras, políticas de conscientização e fiscalização nos pontos de maior concen-
tração de ocorrências.

• Busca incessante da melhoria da qualidade de vida enquanto participante do 
trânsito e do transporte coletivo na cidade.

• Estabelecimento de novo padrão de qualidade na acessibilidade nas vias da cida-
de, no tráfego / transporte e na vida cotidiana do cidadão.

• Aumentar o diálogo da cidade com a administração estadual e as concessioná-
rias das rodovias ao redor da cidade.

• Integrar à rede de linhas de toda a cidade os meios de transporte alternativos. 

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA O TRANSPORTE E TRÂNSITO
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• Revisão e melhoria dos acessos das vias urbanas às Rodovias (De/Para) que pos-
suem conexão direta com a cidade.

• Melhoria da mobilidade do município eliminando adaptações indevidas de sinali-
zação, acessos e ruas em condições precárias.

• Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, 
a fim de promover prioritariamente a segurança viária e a fluidez.

• Estudar a viabilidade de  uma nova alça de acesso da pista local para pista ex-
pressa da Rod. Pres. Dutra sentido São Paulo, no trecho compreendido entre o 
viaduto estaiado e a Rod. Fernão Dias.

• Estudar e desenvolver solução de acesso da Av. Jacu Pessego para a Rod. Pres. 
Dutra.

• Desenvolver proposta de viabilidade técnico-econômica para implantar solução 
de fluidez com viadutos e acessos sobre a Rod. Pres. Dutra nas regiões de Cum-
bica e Ponte Grande, a fim de melhorar e desafogar o trânsito caótico nos 2 viadu-
tos e respectivas avenidas existentes.

• Implantar melhoria significativa no Bairro dos Pimentas, com novo e melhor aces-
so à Rod. Ayrton Senna.

• Desenvolver estudo de obra viária nova dentro do bairro dos Pimentas, com o 
objetivo de criar um corredor viário entre a Rod Airton Senna e Rod. Pres Dutra.

• Melhorar o Sistema viário do entorno do trevo de Bonsucesso que esta em obras.

• Desenvolver projeto técnico e implantar via de acesso entre as avenidas Papa 
João Paulo e Av. 1 permitindo implantação de binário com consequente aumento 
de capacidade viária do bairro.

• Estudar e desenvolver projeto para implantação de anel viário junto ao Aeroporto.

• Dar continuidade na duplicação da Estrada de Nazaré Paulista até o Bairro Forta-
leza e fazer ação junto ao governo do estado para prosseguimento desta duplica-
ção criando um vetor importante com a Rod. Dom Pedro.

• Melhorar o acesso ao Taboão com uma ponte ligando Av. Helio Shimidt a Av. Jo-
aquina de Jesus e a Praça 8 de Dezembro.

• Desenvolver projeto e criar acesso do Bairro Ponte Grande para a Rod. Fernão 
Dias, permitindo uma ligação rápida para Penha, Aricanduva e Marginal Tietê.

• Desenvolver projeto e melhorar acesso entre o Centro da cidade, a partir das ave-
nidas Suplicy, Salgado Filho, Paulo Faccini e João 23, para o Bairro Vila Rio e 
região.
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• Desenvolver um estudo de revitalização da Estrada do Cabuçu.

• Implantar semáforos para pedestres, faixas de pedestres elevadas e gradil dire-
cionador de pedestres, nos locais de grande demanda de usuários de transporte 
coletivo.

• Implantar a modernização dos estacionamentos rotativos regulamentados por 
meio dos parquímetros eletrônicos e demais ferramentas atualizadas, em espe-
cial para beneficiar os usuários de veículos leves com cobrança justa.

• Regular e aliviar o trânsito com a instalação de estacionamento rotativo para ve-
ículos pesados.

• Redefinir os horários de carga e descarga em todos os bairros, para melhor flui-
dez, bem como regulamentar o transporte de grandes cargas nas principais vias 
de acesso, afim de melhorar o fluxo do transito.

• Avaliar a concepção e projeto de novos Terminais de Passageiros para transporte 
coletivo municipal.

• Aprimorar os pontos de ônibus, assegurando a cobertura dos mesmos, visando 
melhorias nas condições de conforto e de informação aos usuários.

• Controlar a operação da frota do transporte coletivo por meio da instalação de 
sistema eletrônico de monitoramento.

• Promover soluções através de diálogos entre poder público, população e empre-
sas de ônibus com intuito de melhorias no serviços prestados.

• Melhorar rede integrada do transporte coletivo urbano, com faixas exclusivas 
para ônibus ao longo do eixo principal da cidade, estações (pontos) com acesso 
em nível para transferências intermediárias no eixo.

• Reavaliação e readequação do sistema de integração temporal no transporte co-
letivo, visando qualidade ao usuário.

• Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e ciclofaixas 
e de bicicletários próximos aos transportes públicos.

• Atender a exigência federal ainda não cumprida pelos governos anteriores e a 
evidente necessidade dos cidadãos com a execução de um plano de Mobilidade 
Urbana para a cidade.

• Melhorar a fiscalização e a gestão dos sistemas de transporte público através do 
uso da tecnologia. 

• Ampliar os recursos humanos, capacitação, equipamentos e a frota, visando a 
excelência no atendimento da população usuária.



Guarulhos, Julho 2016 Plano de Governo  • Coligação De Guarulhos, por Guarulhos.

29

• Aprimorar a estrutura do sistema viário, pensando em alternativas a fim de evitar 
que trajetos entre bairros tenham de passar necessariamente pelo Centro, conce-
bendo assim rotas alternativas e mais rápidas.

• Ampliação do período do bilhete único de 2 horas para 3 horas e aos domingos e 
feriados para 8 horas.

• Buscar a parceria com os diversos entes federativos, para aperfeiçoar os acessos 
à Rod. Fernão Dias na Vila Galvão.

• Junto com a EMTU, criar estratégia de melhoramento da utilização dos terminais 
e do corredor de ônibus.

• Atuar junto ao Governo do Estado, municípios vizinhos e empresa de ônibus com 
o intuito de ligar as principais regiões da cidade à capital e outras cidades da re-
gião com a implantação de novas linhas intermunicipais.

• Melhorar a qualidade do atendimento e a adequação da oferta de ônibus, em es-
pecial nos horários de alta demanda por meio da ampliação da frota em operação.

• Ampliar a frota de ônibus que se utiliza de combustíveis limpo no município.

• Estudo de possibilidades para redução dos valores de tarifas

• Incentivar melhorias nos serviços de transporte individual, transporte escolar e 
de fretamento.

• Instalação de sinalização viária onde estudos comprovarem a necessidade, as-
sim como ampliar o serviço de manutenção nos pontos já existentes.

• Aprimorar programas de educação no trânsito, através da transferência de parte 
dos recursos oriundos de multas de trânsito.

• Aprimorar a segurança aos pedestres principalmente em regiões próximas a es-
colas.

• Ampliar e tornar eficiente com painéis informativos, semáforos inteligentes e mo-
nitoramento através de câmeras o controle operacional de trânsito.

• Viabilizar estudos de impactos viários, assim como promover ações preventivas, 
na entrega da obra viária do Rodoanel.

• Compartilhar imagens do sistema de monitoramento de trânsito com a guarda 
municipal, polícias militar e civil, assim como o compartilhamento da gerência de 
semáforos de forma remota.

• Ampliar o contingente de fiscalização assim como a estrutura da STT.

• Implantar o BRT (Trânsito Rápido de Ônibus, na sigla em inglês) para reduzir o 
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tempo médio de viagem, a poluição do ar e aumentar a fluidez do trânsito dentro 
da cidade ou cidades adjacentes.

• Estudo para implantação do terminal de ônibus Bonsucesso.

• Viabilizar junto à GRU Airport a reabertura ou instalação de novo acesso a margi-
nal do Baquirivu.

• Defender a extensão da linha de trem da CPTM até o São João.

• Estudar junto ao Governo do Estado a implantação da Estação Intermodal Cecap, 
com o trem CPMT, BRT, ônibus municipais e da EMTU.

• Estudar a construção do corredor Santos Dumont, com o novo viaduto sobre a 
Dutra.

• Ampliar a fiscalização e a operação de transporte e trânsito como forma de ga-
rantir uma melhor gestão do sistema, coibindo o transporte clandestino e as infra-
ções que aumentam o risco de acidentes.

• Reestruturação e melhorias para STT para execução de suas ações, tais como 
ampliação de efetivos, viaturas e aquisição de equipamentos.

• Disponibilizar ao munícipe um canal para denúncias sobre questões de trânsito.

• Treinamento permanente para as equipes que operam o controle de tráfego.

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

• Programa para a integração de todas as forças de segurança do município, fa-
zendo valer o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que envolverá os 
diversos órgãos inter-relacionados.

• Programa para a troca de informações e inteligência de todo o município.

• Construção de plataforma de tecnologia para gestão da Segurança Pública.

• Elaboração de uma política de financiamento para a Segurança Pública.

• Instituir a meritocracia e plano de carreira na Guarda Civil.

• Centros de policiamento estruturado 24h, nas principais entradas da cidade.

• Ampliação do corpo da GCM e Guarda Ambiental.

• Valorizar a Guarda Civil com emprego do efetivo em locais estratégicos.
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• Promoção de campanha educativa que informe a população que a CGM tem po-
der de polícia, podendo a guarda patrulhar e proteger o cidadão.

• Ampliar e integrar o sistema de videomonitoramento na cidade com a PM, Transi-
to e GCM, levando para bairros que ainda não tem o videomonitoramento.

• Criar Centro de análise científica das informações obtidas pelos órgãos policiais 
com as Consegs e a sociedade civil.

• Ampliar as discussões sobre políticas públicas com os Consegs.

• Manutenção constante e revisão de toda a iluminação pública do município, am-
pliando seu alcance de forma gradual em todos os bairros.

• Ampliar junto ao governo federal o convênio com o PRONASCI.

• Ampliar o Programa de Apoio a dependência química no município visando o res-
gate de nossos jovens e adolescentes sob a orientação da Secretaria de Assis-
tência Social.

• Ampliar o serviço de ronda escolar assim como ações de segurança preventivas.

• Aprimorar os meios e incrementar os equipamentos utilizados pela Guarda Civil.

• Aprimorar capacitação profissional dos integrantes da Guarda Civil.

• Possibilitar a integração de atendimentos dos serviços essenciais como guarda 
municipal, polícia militar, bombeiros e ambulâncias em um centro municipal.

• Instalação de sistema de identificação de veículos furtados através de câmeras 
de monitoramento.

• Estudo e implantação de bases da GCM em pontos estratégicos da cidade.

• Revitalização e reestruturação das atuais bases da GCM existentes.

• Maior integração da GCM com a população, através de ações comunitárias, pa-
lestras e cidadania.

• Criar comissão matricial entre diversas secretarias municipais com o intuito de 
orientar a população sobre as normas de funcionamento de estabelecimentos 
comerciais e ou eventos de forma a reduzir situações que gerem violência ou 
intolerância.

• Mediar junto ao Governo do Estado a instalação de uma Delegacia de Proteção 
da Mulher na região que concentrar maiores índices de ocorrências registradas 
de violência contra a mulher.
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• Implementar no município o telefone 153 que está reservado pela Anatel para a 
GCM de acordo com a lei Federal 13.022/14.

• Aumento da frota de veículos para patrulhamento e ronda ostensiva.

• Trazer a guarda para postos de saúde e escolas, aumentando a segurança aos 
profissionais e usuários.

• Incentivar os profissionais de segurança pública por graduação superior e fluên-
cia em línguas estrangeiras.

• Ampliar o policiamento com bicicletas e criando bases comunitárias móveis.

• Reinserir a base dos bombeiros no Taboão.

• Instalar semáforos inteligentes piscantes intermitentes após 00h00.

• Adotar estratégias de combate a violência doméstica contra crianças.

• Propor convênio da GCM com Polícia Civil para treinamento e qualificação. 

• Política de reinserção a egressos do sistema prisional, oriundos de nossa cidade, 
a fim de diminuir sua reincidência.

• Tornar a GCM equipada e treinada para atuar com hierarquia desvinculada da 
política.

• Através dos órgãos da Prefeitura, indicar locais onde se faz necessária a limpe-
za e iluminação de espaços abandonados, praças e quadras de esporte, afim de 
afastar meliantes e torna-las locais voltados a comunidade.

• Apoiar a prefeitura, quando de vistoria a estabelecimentos que vendem bebidas 
alcoólicas e estão sem regularização de seus alvarás.

• Ampliar o monitorar em eventos, operações especiais, tráfego e veículos nas por-
tas das escolas.

• Estruturar policiamento específico segundo as peculiaridades de cada bairro jun-
tamente com a polícia militar.

• Em parceria com o Governo Federal e Governo do Estado ampliar policiamento 
nas rodovias que cortam nosso município.

• Estabelecer convênios para oferecer bolsas de estudo para GCM, PC e PM.

• Estudar a viabilidade de empregar policiamento ostensivo nas passarelas das ro-
dovias em três turnos, ou por meio de monitoramento.

• Incentivar e motivar os policiais para atuarem no município, por meios de melho-
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res condições.

• Instalar canal de ouvidoria para receber sugestões e reclamações.

• Integrar o funcionamento das secretarias através de ações correlatas, através de 
tecnologia e assessoria consultiva externa, afim de agilizar ações voltadas para a 
segurança da comunidade.

• Utilizar o sistema “Infocrim”, cruzando e integrando informações com inteligência 
policial.

• Implantar sistema de aferimento de metas que considere população, monitora-
mento, estatística, efetivo, condenações, prisões e se utilize desses elementos 
para reduzir crimes.

• Integrar sistema de atendimento de emergência, formando microrregiões onde os 
policiais passem a se conhecer, evitar rodízios de região.

• Compartilhar as imagens das câmeras de monitoramento entre os órgãos muni-
cipais.

• Aproximar a população e autoridades com atendimento via aplicativos, reforçan-
do as ações dos Consegs, recriar o Conselho Municipal de Segurança presidida 
diretamente pelo prefeito, com reuniões mensais.

• Maior integração com a Polícia Federal e apoio das demais Forças de Segurança, 
na questão do turismo.
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6Cidadania e identidades

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA MULHERES E POLÍTICAS DE GÊNERO

Eixo

• Ampliar as unidades e atuação do Conselho Tutelar.

• Instituir células de apoio à criança e ao adolescente que auxiliem na redução de 
conflitos constatados pelo conselho tutelar

• Investir na ampliação de programas que coíbam a exploração sexual, abuso, vio-
lência, maus tratos à criança e ao adolescente.

• Tratar o jovem em situação de drogadição como dependente químico, garantido 
direitos e tratamento específico.

• Aderir aos planos, projetos e programas públicos que torne a realidade da criança 
e do adolescente mais segura.

• Adequar cursos que auxiliem nas necessidades dos jovens através da manuten-
ção e aprimoramento da Juventude Cidadã.

• Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e adolescen-
tes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à per-
manência e ao sucesso na escola.

• Alistamento Civil Voluntário.

• Implantar o “Projeto Primeiro Emprego” em parceria com o Governo Federal, para 
oferecer qualificação sócio profissional a jovens de 16 a 24 anos, desempregados, 
com renda mensal per capita de até meio salário mínimo.

• Incentivar campanhas inclusivas e informativas sobre sexualidade e drogas.

• Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situa-
ção de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência.
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PROPOSTAS DE AÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
E MOBILIDADE REDUZIDA

• Implantar um sistema que atende a pessoas com mobilidade reduzida para aces-
so facilitado aos serviços de saúde.

• Garantir a acessibilidade digital ao Portal da Prefeitura para cegos, daltônicos e 
pessoas com outros problemas de visão. 

• Fiscalizar a fim de assegurar que tanto o poder público, quanto a iniciativa priva-
da, estão cumprindo as exigências da legislação voltada a proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência.

• Priorizar as mulheres chefes de família e baixa renda nos diversos programas 
sociais do município.

• Aderir aos planos, projetos, programas e serviços públicos que prestem atendi-
mento às mulheres vítimas de violência.

• Aderir aos planos, projetos, programas e serviços públicos que prestem atendi-
mento às vítimas de homofobia.

• Criar o “disque mulher” e “disque homofobia” para receber e encaminhar denún-
cias de violência, além de instruir todas as formas e canais de proteção.

• Implantar a Casa de Abrigo e Apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e 
pessoas vítimas de violência por homofobia.

• Promover a reestruturação psicológica e emocional de mulheres vítimas de vio-
lência por meio de programas e serviços de apoio.

• Incentivar campanhas de combate à violência contra a mulher e homofobia e pro-
pagar os serviços de assistência às vítimas.

• Estender os programas e serviços de apoio a reestruturação psicológica e emo-
cional também as vítimas de violência por homofobia.

• Garantir apoio às lutas da Frente Regional de Combate à Violência em Defesa dos 
Direitos das Mulheres.

• Apoiar a formação de Fóruns para discutir ações de proteção aos direitos das 
mulheres.

• Potencializar plataformas de promoção da cidadania LGBT com base Programa 
Brasil Sem Homofobia.
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• Criar campanhas educativas que instrua o guarulhense sobre os direitos das pes-
soas portadoras de deficiência e que estimule o voluntariado na assistência a 
essa parcela da sociedade.

• Assegurar a preocupação com a acessibilidade em todos os calendário de even-
tos das secretarias.

• Garantir às pessoas portadoras de deficiência a acessibilidade aos prédios públi-
cos, promovendo a adaptação das calçadas e áreas internas.

• Reivindicar junto ao SUS o fornecimento aos munícipes portadores de deficiência 
órteses e próteses, além de capacitar familiares para auxiliar na reabilitação físi-
ca e emocional.

• Por meio do fortalecimento da parceria com entidades de Guarulhos, criar condi-
ções de atendimento a demanda do município. 

• Adequar o transporte escolar para crianças deficientes com necessidades de ca-
deiras especiais.

• Criar o serviço de terapias com cães, abrangendo o sistema de saúde do municí-
pio.

• Planejar e executar a instalação de semáforos sonoros que garantam a travessia 
segura de pessoas com deficiência visual.

• Ampliar fiscalização sobre o cumprimento da Lei de Cotas no nosso município.

• Ampliar fiscalização ao cumprimento da Lei Municipal 6785/2010 voltada as no-
vas obras residenciais.

• Garantir que todos os conjuntos habitacionais construídos a partir de 2017 pela 
municipalidade tenham acessibilidade às áreas comuns.

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A IGUALDADE RACIAL

• Garantir que o ensino da história cultura afro-brasileira esteja no currículo escolar.

• Criar o “disque intolerância racial” para receber e encaminhar denúncias de racis-
mo, além de instruir todas as formas e canais de proteção.

• Estabelecer ações firmes de combate ao racismo nos órgãos municipais.

• Promover a formação permanente dos servidores para lidar e incidir sobre as situ-
ações de discriminação que ocorrerem dentro das repartições públicas. Além de 
trabalhar para a eliminação desse tipo de manifestação.
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• Projetos esportivos, como ginástica, para a melhor idade nos próprios e praças 
públicas.

• Criar ações de divulgação dos direitos e necessidades fundamentais das pessoas 
de terceira idade, conscientizando a sociedade.

• Criação da “Casa do Idoso” para que seja um centro de orientação com atendi-
mento específico, divulgando as atividades de convivência e serviços.

• Geração de moradias para pessoas de terceira idade sem amparo familiar, através 
de estímulos ao setor privado ou através de parcerias com Ongs.

• Formar parcerias com as instituições de ensino superior da cidade para cursos 
espe-cíficos para o público da terceira idade.

• Oferecer curso de arteterapia para a Terceira Idade.

• Estimular atividades de cultura, lazer e turismo para o público de terceira idade 
em Guarulhos por intermédio de agências e operadoras de turismo.

• Assegurar que hospitais e funerárias não coíbam o acesso e permanência de re-
presentantes das religiões de matriz africana trajando suas indumentárias.

• Promover atividades referentes a dança afro, capoeira e a cultura hip hop.

• Fazer constar nos cursos de formação da Guarda Civil as questões raciais.

• Garantir no acervo de memória e patrimônio da cidade informações que valorizem 
a participação de todas as culturas e raças na formação cultural da cidade.

• Trabalhar a fim de tornar o Sítio da Candinha, patrimônio histórico nacional.

• Valorizar a cultura indígena através de ações sociais e garantir os direitos da co-
munidade indígena local.

PROPOSTAS DE AÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE
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