


Elói Pietá apresenta o seu candidato a prefeito: 
“Apóio o Almeida para prefeito porque ele é o candidato mais preparado para continuar o nosso 
trabalho na Prefeitura. Atuamos juntos desde 1980. Quando fui eleito prefeito, chamei-o para 
dirigir o SAAE. Depois ele me substituiu como deputado estadual. Sempre fez um excelente trabalho. 
Agora, precisamos elegê-lo prefeito. Assim, teremos no comando de Guarulhos uma pessoa 
experiente e comprometida em prosseguir o trabalho que fizemos em benefício de toda a população.”

Elói Pietá
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P R O G R A M A  D E  G O V E R N O

GUARULHOS
N O  R U M O  C E R T O

Apresentamos à população de Guarulhos o Programa de Governo de Sebastião 

Almeida para o período 2009-2012. As propostas aqui elencadas resultaram de 

um amplo debate com diferentes setores da sociedade, bem como da experiência 

com a gestão da cidade nos últimos oito anos e dos sonhos e compromissos com 

a construção de uma Guarulhos cada vez melhor. Acreditamos firmemente que 

este Programa de Governo contribuirá para que Guarulhos continue no rumo 

certo. Embora exaustivamente debatidas, as propostas continuam abertas às 

contribuições e expectativas da população para o seu aprimoramento. Este 

texto também está disponível na internet, no site www.almeida13.com.br.



çapresentacão
A trajetória de Guarulhos começou a mudar em janeiro de 2001, quando uma nova forma de administrar deixou para trás anos 
de abandono e descrença. O governo do município, através de uma parceria inédita com a sociedade, ajudou a escrever uma nova 
história para Guarulhos, baseada em diálogo, ética, transparência, equilíbrio financeiro e busca por mais qualidade de vida para seus 
cidadãos. Os bons resultados dessa caminhada, sentidos por todos na cidade, garantiram um alto grau de aceitação e apoio popular 
ao governo. E levaram, mais tarde, à reeleição deste projeto vitorioso de administração. Parte significativa deste sucesso se deveu à 
excelente relação com o Governo Federal e ao apoio irrestrito recebido deste desde 2003. Programas como o PAC, o Bolsa-Família, o 
Escola de Fábrica, o Pró-Jovem, dentre outros, colaboraram expressivamente para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Como defensor dos interesses de Guarulhos e candidato a prefeito da cidade, assumi o compromisso de dar continuidade a estas vitórias 
e transformações. E, mais do que isso, de ampliá-las e estendê-las a um número cada vez maior de pessoas. As propostas presentes em 
nosso programa de governo, que agora você tem em mãos, refletem este desejo, apontando os rumos para consolidarmos o trabalho 
já realizado e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para os desafios futuros.

Por esta razão, este programa de governo não é simplesmente um conjunto de promessas de campanha. Mas, sim, um compromisso 
com a população guarulhense e um instrumento de trabalho que, como vem sendo feito desde 2001, orientará as ações da próxima 
administração em quatros grandes eixos:

Cidadania e Desenvolvimento Social.•	

Qualidade de Vida Urbana.•	

Gestão Eficaz da Cidade.•	

Participação e Controle Popular.•	

É importante lembrar que este programa foi desenvolvido em difersos fóruns, desde aqueles internos ao PT e aos partidos aliados, 
até reuniões com grupos dos diversos segmentos da cidade. Embora o presente programa organize a ação do próximo governo em 
diversas áreas, ele não se configura como uma proposta fechada. Trata-se, acima de tudo, de um projeto colaborativo, aberto às 
críticas e sugestões de toda a população. 

Caros amiga e amigo:
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Sebastião Almeida
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EduCação saÚdE
A preocupação com a Educação sempre esteve presente nos últimos oito anos 
do Governo Municipal. Trabalhamos para transformar Guarulhos em uma 
cidade que educa seus cidadãos por meio de processos formais e informais, 
orientados por princípios de inclusão social. Realizamos inúmeras ações na 
educação municipal. Entre elas, destacamos a ampliação do número de vagas: 
de 24 mil para 110 mil no ensino infantil e fundamental e de 350 para 22 
mil nas creches. Isto implicou na construção de 60 escolas, número igual a 
todas as existentes antes de 2001. Reformamos ou ampliamos todas as 
escolas do município e passamos de 5 creches públicas para 32. A expansão 
da rede municipal foi marcada por uma melhoria na qualidade de ensino, 
integrando cultura e arte no cotidiano escolar, e assegurando os direitos de 
alimentação, transporte escolar, uniforme, material escolar, livros e brinquedos 
a todos. Outras importantes ações nesta área foram a construção do Centro 
de Educação Adamastor e dos prédios que abrigam a Universidade Pública. 
Realizamos vários convênios de ensino infantil com instituições beneficentes. 
Também em parceria, ajudamos a criar um sistema público de ensino técnico 
e superior, como o CEFET, a FATEC e a UNIFESP. Implantamos processos de 
formação de pessoal e de plano de carreira e aprofundamos os mecanismos 
democráticos, entre eles os conselhos de escola.  
Caberá ao novo governo consolidar a política de educação inclusiva no 
município com qualidade. E esta missão deverá se orientar pelo entendimento 
de que educar não é apenas transmitir informações, mas sim desenvolver 
oportunidades de acesso aos conhecimentos científicos, tecnológicos, 
artísticos e culturais, formando cidadãos capazes de desenvolver suas próprias 
habilidades e compreender suas relações com a vida social, econômica, política 
e cultural, com uma postura crítico-reflexiva e participativa.

realizações 2001-2008

•	Aumentamos	de	24	mil	para	110	mil	alunos	nas	escolas.

•	Construímos	60	escolas.

•	Reformamos	ou	ampliamos	todas	as	escolas.	

•	Passamos	de	5	para	32	creches	e	de	350	para	22	mil	o	número	de	creches.

•	Em	2000	perdíamos	R$	50	milhões	por	ano.	Em	2008,	inverteu-se	a	situação.	
O	município	recebe	mais	R$	40	milhões.

•	Construímos	o	Centro	de	Educação	Adamastor.

•	Construímos	o	prédio	da	Unifesp.	

•	Viabilizamos	a	Fatec.

•	Estabelecemos	parcerias	com	Cefet,	Fatec,	Unifesp.

•	Celebramos	convênios	com	mais	de	60	instituições	beneficentes.	

•	Implantamos	intensos	processos	formação.

•	Implantamos	o	plano	de	carreira.

•	Aprofundamos	mecanismos	democráticos	(criamos	conselhos	em	cada	uma	
de nossas escolas).

•	Investimos	na	qualidade	do	ensino.	

•	Criamos	programas	de	arte,	dança	e	teatro.

•	Passamos	a	servir	a	refeição	escolar	no	lugar	da	merenda.

•	Instituímos	o	self-service	nas	escolas.

•	Passamos	a	servir	5	refeições/dia	para	as	crianças	nas	creches.

•	Estimulamos	a	participação	da	comunidade.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Fortalecer a política de educação atual, buscando sempre a qualidade do ensino.

2. Consolidar e ampliar a democratização do acesso à escola e à creche.

3. Prosseguir o programa de expansão das redes de escolas e creches.

4. Garantir as condições necessárias para a permanência do aluno na escola.

5. Buscar a ampliação da oferta de cursos de ensino técnico e superior públicos.

AÇÕES:

•	Dar	prosseguimento	ao	mais	ousado	programa	de	construção,	ampliação,	
reforma e conservação de creches e escolas do Estado de São Paulo.

•	Buscar	 permanentemente	 o	 acesso	 na	 rede	 de	 creches,	 próprias	 e	
conveniadas, a todas as crianças que necessitem desse serviço, garantindo 
sua continuidade nas escolas infantis.

•	Manter	 o	 processo	 de	 formação	 permanente	 de	 professores	 e	 alunos,	
garantindo espaços conquistados e já institucionalizados no currículo, como 
os programas de artes plásticas, teatro, dança, violino, canto coral, iniciação 
científica e línguas estrangeiras.

•	Promover	a	Educação	Física	e	a	Iniciação	Esportiva	nas	escolas.

•	Manter,	 ampliar	 e	 aprimorar	 os	 programas	 de	 alimentação	 escolar,	
perseverando no sistema atual de compras e de serviços operados diretamente 
pela Prefeitura.

•	Manter	e	ampliar	a	permanência	do	aluno	na	escola	por	meio	dos	programas	
de transporte escolar, uniforme, material escolar, livros e brinquedos. 

•	Ampliar	 o	 Programa	 de	 Educação	 Digital,	 tendo	 como	 meta	 que	 todas	
as escolas da prefeitura tenham acesso à mais moderna tecnologia de 
informação e comunicação, permitindo a todos os nossos alunos fazerem 
parte das transformações e desafios que essas novas tecnologias apresentam 
para a escola e para a vida cotidiana. 

Cidadania e Desenvolvimento Social
saÚdE

•	Manter	a	política	de	educação	inclusiva,	buscando	garantir	vagas	a	todas	as	
crianças com deficiência e àquelas que por doenças ou condutas típicas são 
vítimas de exclusão social.

•	Manter	e	ampliar	os	projetos	e	programas	 realizados	em	parceria	com	as	
outras áreas de governo, notadamente na saúde, na cultura, no esporte, na 
assistência social e no trabalho.

•	Manter	e	fortalecer	a	educação	de	jovens	e	adultos	nos	diferentes	programas,	
como o Mova, o EJA, o Brasil Alfabetizado, o Escola de Fábrica, o Pró- 
Jovem, a Casa Brasil, ampliando e melhorando o atendimento à qualificação 
profissional fundamental. 

•	Continuar	com	os	nossos	esforços	pela	ampliação	do	ensino	técnico	e	superior	
gratuitos e públicos, em especial por novos cursos e vagas em Guarulhos na 
Unifesp, no Cefet e na Fatec.

•	Reafirmar	 que	 cabe	 à	 escola	 proporcionar	 condições	 objetivas	 para	 a	
aprendizagem, que deve ser avaliada continuamente respeitando os tempos 
de vida dos alunos, não admitindo propostas massificadoras de educação 
sem qualidade de ensino e de aprendizagem. 

•	Adotar	nas	escolas	o	sistema	de	formação	de	mães	e	pais,	numa	perspectiva	
integrada de educação popular. 

•	Manter	e	ampliar	o	programa	de	formação	de	mães	e	pais	membros	dos	
conselhos escolares e fortalecer sua participação nas decisões e atividades 
da escola. 

•	Continuar	envidando	esforços	para	implantar	os	Programas	Escola	Aberta,	
para a comunidade aos finais de semana, e Universidade Aberta.

•	Aprimorar	a	qualidade	da	escola	de	 tempo	 integral,	 com	esportes,	arte	e	
cultura; a construção de Centros de Arte, Música e Esportes nas grandes 
regiões	da	cidade	(como	aquele	que	está	sendo	iniciado	nos	Pimentas)	e	a	
construção de novos centros de incentivo à leitura nas grandes regiões da 
cidade.

•	Inserir	a	Educação	Física	no	currículo	da	Educação	Básica.

•	Incluir	os	professores	de	Educação	Física	no	Plano	de	Carreira.

•	Adequar	o	transporte	escolar	para	pessoas	com	necessidades	especiais.

As ações listadas serão garantidas e serão suficientes pela destinação 
constitucional dos 25% da receita corrente líquida municipal para a 
Educação.

A questão da saúde pública se coloca como um dos desafios aos governos 
em geral, exigindo esforços e parcerias visando viabilizar soluções para a 
melhoria do atendimento ao usuário. Por esta razão, o Governo Municipal, nos 
últimos oito anos, tem atuado em várias frentes em busca do atendimento às 
necessidades da população, obtendo a gestão plena da saúde no município e 
tornando Guarulhos uma região estadual da saúde. Junto a outras secretarias 
municipais e setores da sociedade, a saúde municipal implantou diferentes 
projetos como: Menina dos Olhos, Alimentação Saudável, Urgências na Escola, 
Circuito Saúde, Combate à Dengue, Aleitamento Materno e a Prevenção 
à Violência Doméstica e Urbana. E entre as inúmeras ações realizadas pela 
Prefeitura, destaca-se: a implantação do Hospital da Criança, na antiga 
Santa Casa; a Maternidade Jesus, José e Maria; PA Maria Dirce; a Policlínica 
Paraventi e mais 30 novas unidades de saúde, entre outros equipamentos 
e serviços. Além disso, foram reformados os prédios da saúde, inclusive o 
Hospital	Municipal	de	Urgências	(HMU)	e	o	CEMEG,	aumentado	o	número	de	
medicamentos distribuídos à população. Com o Saúde Participativa e a eleição 
dos conselhos gestores nas unidades de saúde, inovamos no planejamento 
com participação popular. Em parceria com o Governo Federal, implantamos 
o Hospital Pimentas-Bonsucesso, o SAMU e o programa odontológico Brasil 
Sorridente. Buscando a humanização e mudança no modelo da atuação 
básica à saúde, avançamos de uma para 110 equipes de saúde da família, com 
centenas de agentes comunitários de saúde contribuindo para a prevenção, 
investigação e controle de doenças no município. 

Todo este trabalho, em consonância com os objetivos e metas da ONU, 
levou Guarulhos a ser escolhida como a cidade da América Latina onde 
serão estudados a fundo os indicadores de saúde. O resultado de todo este 
esforço é mais saúde para a nossa população. Mas ainda há muito a fazer, e 
o novo governo que começará em 2009 assume o compromisso de trabalhar 
incansavelmente para continuarmos no rumo certo.

realizações 2001-2008

•	Implantamos,	com	o	Governo	Federal,	o	Hospital	Pimentas-Bonsucesso.	

•	Implantamos,	com	o	Governo	Federal,	o	SAMU.	

•	Implantamos,	com	o	Governo	Federal,	o	Programa	Brasil	Sorridente	em	4	
Centros regionais.

•	Fizemos	parceria	com	a	Maternidade	Jesus,	José	e	Maria,	possibilitando	o	
seu funcionamento.

•	Reformamos	e	ampliamos	o	Hospital	da	Criança.

•	Construímos	o	PA	Maria	Dirce.
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•	Construímos	a	Policlínica	Paraventi.	

•	Construímos	30	novas	unidades	de	saúde.

•	Construímos	o	Centro	de	Zoonoses	em	Bonsucesso.	

•	Construímos	o	Laboratório	de	Saúde	Pública	na	Tranqüilidade.

•	Passamos	de	830	médicos	para	1.200.

•	Passamos	de	176	enfermeiros	para	376.

•	Passamos	de	850	auxiliares	de	enfermagem	para	1.120.

•	Passamos	de	175	técnicos	de	nível	médio	para	283.

•	Aumentamos	nosso	número	de	atendimento	de	6	milhões	por	ano	para	11	
milhões.

•	Baixamos	a	mortalidade	infantil	e	a	mortalidade	materna.

•	Reformamos	os	prédios	da	saúde.

•	Passamos	de	uma	para	110	unidades	de	Saúde	da	Família,	com	cerca	de	700	
agentes comunitários.

•	Implantamos	atendimento	odontológico	nas	unidades.

•	Realizamos	a	descentralização	progressiva	das	especialidades	e	exames	(em	
PA’s, UBS’s e no Hospital dos Pimentas). 

•	Distribuímos	três	vezes	mais	medicamentos	gratuitos.

•	Implantamos	a	Gestão	Plena	da	Saúde	no	município.

•	Criamos	o	Guia	da	Saúde	Pública	de	Guarulhos.	

•	Iniciamos	implementação	do	Plano	de	Carreira	da	Saúde.

•	Acolhemos	no	serviço	público	os	Agentes	Comunitários	de	Saúde.

•	Instituímos	a	instalação	democrática	e	contínuo	funcionamento	do	Conselho	
Municipal de Saúde.

•	Implantamos	o	Saúde	Participativa,	com	a	eleição	dos	Conselhos	Gestores	
em cada unidade de saúde.

•	Realizamos	parcerias	com	outras	áreas:

•	Projetos	 com	 a	 Educação:	 Menina	 dos	 Olhos,	 Alimentação	 Saudável,	
Urgências nas Escolas.

•	Projetos	 com	 Esporte	 e	 Meio	 Ambiente,	 Circuito	 Saúde,	 que	 integra	 a	
atividade física e a saúde.

•	Programa	de	Combate	à	Dengue	junto	com	a	Proguaru,	Obras,	Educação	e	
Trabalho.

•	Programas	de	Aleitamento	Materno	e	de	Prevenção	à	Violência	Doméstica	e	
Urbana, com a Coordenadoria da Mulher, Segurança e Fundo Social.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Ampliar o acesso universal e integral aos serviços de saúde e à promoção 
da saúde.

2. Atender, dentro do princípio da universalidade, com atenção e respeito às 
pessoas.

3. Avançar na consolidação de nossa rede municipal para atender às 
necessidades da população.

4. Consolidar nosso modelo descentralizado, participativo e transparente de 
gestão.

5.	Estreitar	relações	com	parceiros	institucionais	(Santa	Casa,	UNIFESP,	Jesus	
José e Maria, Stela Maris, etc.).

AÇÕES:

•	Continuar	a	regionalização	do	sistema	de	saúde	

•	Iniciar	a	construção	de	um	hospital	para	o	São	João/Lavras.

•	Requalificar	as	Unidades	Básicas	de	Saúde,	aumentando	suas	instalações	e	
ampliando o atendimento de demandas básicas, de especialidades, exames 
e urgências. 

•	Fortalecer	a	atenção	básica	do	Programa	de	Saúde	da	Família	para	melhor	
sanar e prevenir as doenças de cada pessoa, e para promover os hábitos 
saudáveis na comunidade.

•	Integrar	ao	PSF	especialidades	médicas	mais	necessárias	nas	regiões.

•	Ampliar	em	algumas	regiões	da	cidade	o	horário	de	atendimento	das	UBS’s.

•	Expandir	as	ações	de	atendimento	domiciliar	ao	paciente	acamado,	ao	idoso,	
à criança. 

•	Transformar	o	trabalho	de	enfermagem	também	em	elemento	organizador	
do atendimento. 

•	Aumentar	a	oferta	de	especialidades	médicas	nos	PA’s	e	Policlínicas.	

•	Expandir	os	serviços	de	atendimento	às	pessoas	com	de	deficiência.	

•	Concluir	as	etapas	restantes	do	Hospital	Pimentas-Bonsucesso.	

•	Renegociar	mais	ofertas	de	especialidades	no	Hospital	Geral	de	Guarulhos	
que pertence ao Estado, beneficiando principalmente as regiões no seu 
entorno. 

•	Criar	novas	unidades	de	saúde	em	várias	regiões	da	cidade.	

•	Consolidar	 a	 estrutura	 de	 regiões	 de	 saúde	 com	 seus	 distritos	 de	 saúde	
dando-lhes mais poder e resolutividade.

•	Aperfeiçoar	 os	 contratos	 de	 gestão	 com	 parceiros	 institucionais	 
não-lucrativos, como a Santa Casa, o Jesus, José e Maria, o Stella Maris, a 
Unifesp, buscando respostas mais ágeis, eficazes, aumentando a oferta de 
serviços, diminuindo o tempo de espera de consultas, exames e internações, 
garantindo a presença de mais médicos.

•	Criar,	 em	parceria:	 o	Hospital	 da	Mulher	 em	Guarulhos	 e	 um	Centro	 de	
Tratamento de Câncer na cidade. 

•	Criar	a	Escola	Técnica	do	SUS.	

•	Fazer	gestão	junto	ao	Governo	Federal	para	implantação	da	Faculdade	de	

A partir de 2001, pela 1ª vez na história do município, a Prefeitura estruturou 
uma Política Municipal de Habitação Popular, abrangendo: urbanização de 
favelas; regularização da propriedade da terra; construção de moradias e 
intermediação do poder público visando evitar a reintegração de posse em 
áreas privadas. Até 2001, apenas 13 áreas ocupadas foram regularizadas. 
Após 2001 foram 146 áreas, mais de 5 mil novas moradias populares foram 
construídas em parceria com o Governo Federal, principalmente pelo sistema 
de arrendamento residencial, o PAR e por convênios com o Ministério das 
Cidades. Cerca de 9 mil famílias de 118 antigas favelas receberam da Prefeitura 
o título de direito real de uso por 90 anos, e aproximadamente 10 mil famílias 
obtiveram assistência para evitar reintegrações de posse coletivas. Mudanças 
legislativas foram feitas para facilitar a regularização de loteamentos, 
especialmente a criação de Zonas Especiais de Interesse Social. 

O desafio do novo governo será consolidar as políticas públicas mencionadas e 
avançar visando intensificar a regularização e urbanização de áreas públicas e 
continuar com os convênios com o Governo Federal e Estadual para a construção 
de novas moradias populares. Este desafio tem por meta democratizar ainda 
mais o acesso da população ao direito básico de moradia.

Medicina em Guarulhos.

•	Continuar	as	diversas	parcerias	existentes	e	exitosas	em	unidades	e	programas	
de saúde.

•	Manter	 sob	o	controle	e	execução	direta	da	Prefeitura	o	almoxarifado	da	
saúde.

•	Ampliar	a	capacitação	permanente	do	pessoal	da	 saúde	e	 implementar	o	
Plano de Carreira do funcionalismo da Saúde.

•	Procurar	 soluções	para	o	 tratamento	psiquiátrico	 (quando	necessário	com	
internações).

•	Priorizar	políticas	de	prevenção	à	saúde	com	campanhas	preventivas	com	a	
participação dos agentes comunitários de saúde. 

•	Implantar	o	Farmácia	Popular	em	outras	regiões	da	cidade.

•	Fortalecer	e	capacitar	os	Conselhos	Gestores	da	Saúde.

•	Implantar	Terapias	Alternativas	à	Saúde.

•	Manter	e	implementar	o	fornecimento	gratuito	de	medicamentos.

•	Ampliar	o	atendimento	do	Centro	de	Zoonoses	para	a	realização	de	serviços	
de castração e atendimento veterinário para animais de famílias carentes.

Cidadania e Desenvolvimento Social
haBiTação

realizações 2001-2008

•	Criamos	a	Secretaria	Municipal	de	Habitação.

•	Implantamos,	 pela	 primeira	 vez,	 uma	 política	 municipal	 de	 habitação	
popular atuando em urbanização de favelas, na regularização fundiária, na 
construção de novas moradias populares e na intermediação entre moradores 
e proprietários nas reintegrações de posse. 

•	Até	2001,	13	áreas	haviam	sido	regularizadas	e	urbanizadas.	Entre	2001	e	
2008 foram regularizadas 146 novas áreas.

•	Construímos	 em	 parceria	 com	 Governo	 Federal	 (através	 do	 PAR	 ou	 de	
convênios com o Ministério das Cidades) mais de 5 mil moradias. 

•	Viabilizamos	junto	à	CDHU,	mais	de	1400	moradias.

•	Entregamos	 títulos	 de	 direito	 real	 de	 uso	 para	 as	 9	 mil	 famílias	 de	 118	
favelas. 

•	Intermediamos	a	disputa	por	reintegração	de	posse	entre	proprietários	de	
cerca de 10 mil famílias.

•	Criamos	as	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social.	

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Ampliar o acesso da população de baixa renda às moradias de qualidade.

2. Aprimorar os mecanismos para a co-gestão da política habitacional, com 
plena participação da população.

3. Avançar no processo de regularização fundiária.

4. Prosseguir no processo de urbanização de favelas.

5.	Dar	seqüência	à	entrega	de	títulos	de	posse.

AÇÕES:

•	Avançar	na	urbanização	dos	parcelamentos	de	interesse	social.

•	Regularizar	moradias	em	áreas	públicas	(cerca	de	45	áreas	ainda	devem	ser	
atendidas, chegando a 1.500 famílias).

•	Avançar	 significativamente	 na	 regularização	 de	 loteamentos	 irregulares	 e	
clandestinos.

•	Continuar	os	convênios	com	o	Governo	Federal	e	Estadual	para	construção	
de novas moradias populares, tais como os conjuntos habitacionais: 
Centenário I, II e III, Vila Flórida, Santa Cecília, Bela Vista, Pimentas I, II e III, 
Santo Agostinho, São Judas, Vila Nova Cumbica e Cidade Jardim Cumbica II, 
que somados beneficiarão mais de 5.000 famílias.

•	Urbanizar	as	favelas	do	São	Rafael	e	do	Itapegica.

haBiTação
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O desafio da exclusão social gerada historicamente em nosso País, como 
resultado da distribuição desigual da renda e reforçada pelas diferenças sociais 
e culturais, vem sendo enfrentado nos últimos oito anos em Guarulhos com 
políticas inclusivas de êxito. A partir de 2001, a Prefeitura inova o Fundo Social 
de Solidariedade do município, transformando-o em uma Coordenadoria 
com orçamento próprio, e inicia o desenvolvimento de ações orientadas por 
princípios inclusivos. O Fundo Social passa a ser o gestor de macro-políticas 
de suporte aos mais excluídos, tais como os programas Renda-Cidadã, Renda 
Mínima Local, Bolsa-Escola e, posteriormente, o Bolsa-Família. Entre as 
ações do Governo Municipal, destacamos a criação do Restaurante Popular 
Solidariedade, o Banco de Alimentos, a Padaria Solidária, o Restaurante Escola, 
as Casas da Mulher e ainda vários cursos profissionalizantes em parceria com 
a Secretaria do Trabalho. O atendimento social nos bairros foi intensificado 
e os convênios com entidades beneficentes foram ampliados, bem como 
as parcerias com secretarias e órgãos municipais, para o atendimento da 
população mais carente e em situação de risco. 

Promover a inclusão social é o desafio que se coloca aos governos que acreditam 
na possibilidade de construir uma sociedade mais justa, com igualdade e justiça 
social. Esta tem sido a marca do governo de Guarulhos nos últimos 08 anos e 
continuará a ser um compromisso fundamental do próximo governo. 

 

realizações 2001-2008

•	Ampliamos	os	investimentos	na	área	social	de	R$	260	milhões/ano	para	R$	
694	milhões/ano.	

•	 Transformamos	o	 Fundo	Social	 de	 Solidariedade	 em	uma	Coordenadoria	
com orçamento próprio.

•	Criamos	o	Restaurante	Popular	Solidariedade	no	Centro	e	Cidade	 Jardim	
Cumbica e iniciamos a construção do terceiro no Taboão. 

•	Fazer	gestões	junto	ao	Governo	Federal	para	a	ampliação	dos	recursos	do	
PAR em Guarulhos.

•	Agilizar	a	criação	das	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social	para	regularização	
de loteamentos.

•	Criamos	o	Banco	de	Alimentos,	a	Padaria	Solidária,	o	Restaurante	Escola.	

•	Em	parceria	com	o	Governo	Federal,	o	Fundo	Social	de	Solidariedade	passou	
a ser o gestor do Programa Bolsa-Família, que atende aproximadamente  
40 mil famílias. 

•	Criamos	as	Casas	da	Mulher	(uma	no	Centro,	uma	no	Pimentas,	uma	no	
Haroldo Veloso, uma na Vila Galvão) e a Casa das Mulheres Vítimas de 
Violência. 

•	Criamos	cursos	de	formação	profissionalizante,	numa	interface	com	as	ações	
da Secretaria do Trabalho. 

•	Ampliamos	as	campanhas	de	coleta	de	alimentos	e	roupas.	

•	Iniciamos	a	coleta	seletiva	para	obter	recursos	para	os	programas	sociais.	

•	Levamos	os	serviços	da	Secretaria	de	Assistência	Social	aos	bairros,	através	
dos Centros de Referência de Assistência Social. 

•	Ampliamos	o	número	das	Casas	de	Acolhimento	de	Crianças,	de	uma	para	3.	

•	Criamos	mais	dois	novos	Conselhos	Tutelares.	

•	Instalamos	uma	Casa	para	os	Conselhos.	

•	Fizemos	novas	instalações	para	o	albergue.	

•	Ampliamos	o	atendimento	direto	à	população	nas	unidades	da	Secretaria	
de	Assistência	Social.	Em	2001	realizamos	680	atendimentos/mês.	Em	2008	
realizamos	10.020	atendimentos/mês.	

•	Aumentamos	 o	 Programa	 de	 Transferência	 de	 Renda.	De	 400	 vagas	 em	
2001	para	10.673	vagas	em	2008.	

•	 Ampliamos	 o	 número	 de	 projetos	 financiados	 pelo	 FUMCAD	 –	 Fundo	
Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Em 2001 financiamos 
18	projetos	 sociais,	 repassando	R$	606.509,73.	Em	2007	 financiamos	28	
projetos	sociais,	repassando	R$	3.553.443,29.	

•	Ampliamos	o	financiamento	de	projetos	sociais	pelo	FMAS	–	Fundo	Municipal	
de	Assistência	Social.	De	55	projetos,	com	repasse	de	R$	710.375,06,	para	
92	projetos	sociais	com	repasse	de	R$	4.358.758,54.	

•	 Ampliamos	 o	 atendimento	 através	 dos	 02	 fundos,	 de	 6.265/mês	 para	
15.586/mês.	

•	Atendemos	mais	de	70	mil	pessoas	na	Operação	Cidadania.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Prosseguir na inclusão social plena dos beneficiários dos programas sociais, 
como o Renda Cidadã. 

2. Avançar na solução dos problemas dos moradores de rua e crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar, 

3. Fortalecer a integração dos programas sociais com a Saúde, Educação, 
Trabalho e Habitação. 

Cidadania e Desenvolvimento Social
PolÍTiCas dE afirmação

desenvolvimento
social

Políticas de afirmação

Desde 2001, o Governo de Guarulhos vem inovando com o desenvolvimento de 
ações e serviços voltados às questões da juventude, das mulheres, dos idosos, 
das pessoas portadoras de necessidades especiais e da igualdade racial. 

Inúmeras foram as ações voltadas à juventude nos últimos anos, promovendo 
oportunidades de formação profissional, cultural e de lazer. Entre os projetos 
desenvolvidos, destacamos o Oportunidade ao Jovem e o Juventude Cidadã, em 
parceria com o Governo Federal, que atendem a centenas de jovens no município. 
Para as mulheres, o grande impulso de integração social foi dado por programas 
sociais e educacionais da Prefeitura, que promoveram a participação em 
diferentes conselhos comunitários e propiciaram a inclusão social, como o Bolsa-
Auxílio ao Desempregado, que beneficia em sua maioria mulheres. Foram ainda 
criadas as Casas da Mulher e a Coordenadoria da Mulher e Igualdade Racial.  
Em relação aos idosos, além da facilitar a isenção de impostos para 
aposentados e viúvas, foram criados Centros de Convivência e Lazer 
e programas de ginástica e dança, promovendo a saúde, a integração 
social e a melhoria da qualidade de vida na 3ª idade. E ainda, em 
contribuição à saúde, foi instituído o serviço de gerontologia no Cemeg. 
No que se refere aos portadores de necessidades espaciais, avançamos no 
atendimento principalmente através de convênios com entidades beneficentes, 
e ainda com a criação de novas instalações no Cemeg com a multiplicação 
de equipamentos e oportunidades para a ocupação e geração de renda e 
educação inclusiva. Em relação às questões de igualdade racial, destacamos a 
criação da Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial e a realização da 
Conferência de Igualdade Racial, ações voltadas à mudança cultural da cidade, 
inclusive da população negra na defesa de seus direitos. A desapropriação do 
Sítio da Candinha é um exemplo de grande significado simbólico nesta luta. 
O próximo governo deverá consolidar as políticas em desenvolvimento, visando 
afirmar social e culturalmente os setores discriminados ou que necessitem ter 
seus direitos reafirmados.

POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
realizações 2001-2008

•	Criamos	o	programa	Oportunidade	ao	Jovem.
•	Implantamos	em	conjunto	com	o	Governo	Federal	o	Juventude	Cidadã.
•	Implantamos	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	nas	escolas	municipais.
•	Multiplicamos	os	cursos	profissionalizantes.
•	Implantamos	quadras	cobertas	e	pista	de	skate	nos	bairros.
•	Criamos	oportunidades	de	arte	para	a	juventude,	com	as	oficina	culturais,	os	

teatros e os pontos de cultura.

 

Segurança Alimentar

1. Prosseguir e fortalecer a Política de Segurança Alimentar em Guarulhos. 

2. Prosseguir na criação de Restaurantes Populares. 

 

Bolsa-Família

1. Dar continuidade e ampliar o processo de inclusão social plena através do 
Programa Bolsa-Família.

 

AÇÕES:

•	Manter	as	duas	grandes	frentes	que	potencializam	as	atividades	na	área:	

•	A	Secretaria	de	Assistência	Social	e;	

•	A	Coordenadoria	do	Fundo	Social	de	Solidariedade.	

•	Avançar	na	formação	geral	e	profissionalizante	dos	integrantes	das	famílias	
atendidas pelos grandes programas de renda, como o Bolsa-Família e o 
Renda-Cidadã, bem como os vários programas de promoção das pessoas 
do Fundo e da Secretaria, integrando num grande programa as iniciativas de 
diversas áreas da Prefeitura que atuam com cursos de todo o tipo. 

•	 Buscar	 a	 integração	 destes	 programas	 sociais	 com	 as	 áreas	 da	 Saúde,	
Educação, Trabalho e as que atuam com a mulher, a criança e a juventude. 

•	 Criar	 novos	 programas	 para	moradores	 de	 rua	 objetivando	 sua	 inclusão	
social. 

•	Desenvolver	ações	no	sentido	de	eliminar	no	município	trabalho	infantil.	

•	Aprimorar	o	atendimento	às	crianças	em	situação	de	rua.	

•	Aprimorar	a	atuação	das	Casas	Abrigo,	melhorando	suas	instalações.	

•	Colocar	em	pleno	funcionamento	o	novo	restaurante	popular	em	construção	
no Taboão e projetar novos restaurantes em regiões mais necessitadas.

•	Consolidar	e	aumentar	a	participação	dos	diversos	conselhos	através	de	lei.
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• Intensificar o atendimento especializado em Saúde aos idosos,  
descentralizando o atendimento na cidade.

•	Ampliar	o	Circuito	Saúde	para	todas	as	unidades	de	bairro.
•	Descentralizar	as	oportunidades	de	convivência	e	lazer,	especialmente	para	

os bairros onde se concentram mais idosos.
•	Implantar	Orçamento	Participativo	para	a	juventude,	nos	moldes	do	Saúde	

Participativa. 
•	Implantar	o	Orçamento	Participativo	para	os	idosos.	Assim,	o	Conselho	do	

Idoso será fortalecido e terá as suas representações regionais. 
•	Fazer	o	censo	do	idoso	e	o	PPD	no	município.

POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
realizações 2001-2008

•	Avançamos	nos	convênios	com	as	entidades	beneficentes.	
•	Construímos	novas	instalações	no	Cemeg.	
•	Implantamos	o	Hospital-Dia	para	doentes	mentais.	
•	 Implantamos	 a	 unidade	 do	 TEAR:	 acesso	 à	 renda	 e	 de	 ocupação	 aos	

portadores de problemas mentais. 
•	Ampliamos	a	Educação	Inclusiva	e	difundimos	a	linguagem	de	sinais.	
•	Começamos	a	instituir	os	ônibus	adaptados.	
•	Aumentamos	a	participação	dos	portadores	de	deficiência	nos	esportes,	em	

especial nos Jogos Adaptados. 
•	 Trabalhamos	 intensamente	 com	 as	 entidades	 representativas	 e	 com	 o	

Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CMAPD. 
 
Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Garantir o acesso às pessoas com deficiência a uma vida mais ativa, 
social, econômica e cultural mais intensa. 
 
AÇÕES:

•	Trabalhar	para	criar	um	maior	número	de	oportunidades	para	o	acesso	das	
pessoas com deficiência a uma vida ativa, social e cultural mais intensa. 

•	Melhor	 uso	 dos	 equipamentos	 públicos	 e	 o	 transporte	 especializado	 da	
residência aos locais de eventos. 

•	Descentralizar	o	atendimento	de	saúde	para	maior	conforto	dos	portadores	
de deficiência e seus familiares. 

•	Elaborar	um	censo	para	identificar	as	pessoas	com	necessidades	especiais,	de	
tal modo que as políticas públicas lhes sejam mais amplas e acessíveis. 

•	Continuar	ampliando	equipamentos,	oportunidades	e	pessoal	especializado.	
•	Continuar	no	transporte	coletivo,	o	programa	de	ampliação	do	número	de	

ônibus adaptados. 
•	Intensificar	ações	na	área	do	esporte	e	do	lazer.	
• Continuar o trabalho de parceria com as entidades especializadas, 

reconhecidas por sua qualidade. 
• Atuar em conjunto com o CMAPD.

POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL
realizações 2001-2008

• Realizamos a Conferência de Igualdade Racial. 
•	 Trabalhamos	 para	 uma	mudança	 cultural	 na	 cidade,	 inclusive	 dentro	 da	

própria população negra, na defesa de seus direitos. 
•	Desapropriamos	o	Sítio	da	Candinha.	
•	Iniciamos	a	instalação	do	Parque	da	Cultura	Negra.	
•	Instituímos	em	nossas	escolas	o	ensino	da	História	da	África	e	da	influência	

dos africanos e seus descendentes no Brasil. 
•	Inauguramos	o	Centro	de	Referência	de	Cultura	Negra	e	Igualdade	Racial	
Xikelela.	

 
Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Criar a Coordenadoria da Igualdade Racial.

2. Garantir a inclusão social da população negra e a valorização da cultura 
afro-brasileira e africana na cidade. 

 
AÇÕES:

•	Concluir	o	Parque	da	Cultura	Negra	de	Guarulhos	e	fazer	dele	uma	matriz	
de promoção e difusão das tradições dos afro-brasileiros. 

•	Criar	uma	Coordenadoria	específica	para	a	promoção	da	igualdade	racial.	
•	Organizar	os	dados	do	censo	a	respeito	da	presença	dos	afro-descendentes	

na cidade e fazer nossas pesquisas específicas sobre suas situações: social, 
econômica e cultural. 

•	Organizar	um	Plano	Diretor	de	nossas	ações	pela	igualdade.	
•	Continuar	incentivando	a	realização	e	a	nossa	participação	em	fóruns	pela	

igualdade racial.

•	Ampliamos	o	número	de	vagas	no	Conservatório	Municipal.
•	Implantamos	o	Orquestra	Jovem.
•	Promovemos	eventos	musicais	ao	ar	livre	nos	bairros.
 
Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Criar a Coordeadoria da Juventude.

2. Integrar os diversos pogramas e ações de Juventude
 
AÇÕES:

•	Integrar	programas	e	ações	do	Governo	Municipal.
•	Ser	referência	da	população	jovem,	como	ocorre	na	secretaria	nacional	e	em	

vários países.
•	Fazer	a	relação	com	a	entidades	da	juventude	e	o	incentivo	à	sua	formação	

e desenvolvimento, em especial as entidades estudantis, culturais e 
esportivas;

•	Apoiar	as	medidas	que	propiciem	a	inclusão	social	e	a	inserção	no	mercado	
de trabalho. 

•	Plantar	o	Orçamento	Participativo	da	Juventude,	como	elemento	organizado	
de sua presença e influência nas políticas públicas da cidade.

•	Buscar	recursos	nacionais	e	estaduais	para	implementar	novos	programas	de	
inclusão social e desenvolvimento pessoal dos jovens.

•	 Prosseguir	 os	 esforços	 para	 inserção	 qualificada	 dos	 jovens	 no	 mercado	
detrabalho e para diminuir a violência no meio juvenil.

POLÍTICAS PARA AS MULHERES
realizações 2001-2008

•	Criamos	a	Coordenadoria	da	Mulher	e	Igualdade	Racial.
•	 Criamos	 as	 Casas	 da	Mulher	 Clara	Maria,	 no	 Centro,	 nos	 Pimentas,	 no	

Haroldo Veloso, na Vila Galvão e a Casa das Rosas, Margaridas e Beths para 
atender às mulheres vítimas da violência.

•	Realizamos	nas	4	Casas	da	Mulher	Clara	Maria,	25.156	atendimentos	com	
7.091	mulheres.	A	maioria	das	mulheres	atendidas	são	mulheres	grávidas	
de baixa renda, que durante 6 meses participam de grupos educativos.

•	 Realizamos	 nos	 Centros	 de	 Referência	 para	 Mulheres	 em	 Situação	 de	
Violência	 (Casa	das	Rosas,	Margaridas	e	Beths)	 atendimentos	 com	1.094	
mulheres. 

•	Iniciamos	a	construção	da	Casa	Abrigo	para	mulheres	em	Situção	de	Alto	
Risco que terá a capacidade de abrigar simultâneamente até 25 pessoas.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Criar a Coordenadoria da Mulher.

2. Garantir às mulheres igualdade de oportunidade.

3. Consolidar e ampliar o atendimento à mulheres vítimas de violência.
 
AÇÕES:

•	Acompanhar	e	integrar	as	diversas	ações	de	governo	relativas	às	mulheres	
em todas as áreas de governo.

•	 Ampliar	 a	 presença	 da	 participação	 dos	 conselhos	 de	 mulheres	 ou	 das	
conselheiras mulheres na definição e no controle das polítias do governo.

•	Instalar	IML	sexológico	em	Guarulhos.	
•	Construir	outras	unidades	da	Casa	da	Mulher.
•	Ampliar	a	formação	profissional	das	mulheres,	especialmente	as	mulheres	 

da Bolsa-Famíla e do Renda Cidadã.
•	 Oferecer	 formação	 específica	 aos	 profissionais	 de	 saúde	 para	 atender	

mulheres vítimas de violência.

POLÍTICAS PARA OS IDOSOS  
realizações 2001-2008

•	Implantamos	o	serviço	de	gerontologia	no	Cemeg.
•	 Implantamos	programas	de	ginástica	para	a	terceira	 idade,	em	especial	o	

Circuito Saúde. 
•	Implantamos	programas	de	convivência	e	lazer,	como	os	bailes	da	terceira	

idade no Adamastor Centro e os grupos de dança e ginástica.
•	Implantamos	o	Centro	de	Convivência	na	Ponte	Grande.
•	Intensificamos	a	participação	dos	idosos	através	do	Conselho	do	Idoso.
 
Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Assegurar ao idoso todos os serviços que lhe possibilitem o pleno
exercício da cidadania.
 

AÇÕES:
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A mudança na condução das ações municipais frente às questões do meio 
ambiente urbano nos últimos oito anos revela uma nova forma de conceber e 
atuar em busca de melhoria da qualidade de vida da nossa população. A defesa 
de condições ambientais saudáveis e a implantação de equipamentos que 
propiciam maior convivência das pessoas com a natureza e espaços abertos, 
vêm mostrando a marca de um governo preocupado com a qualidade 
 socioambiental. Nesta direção, são decisivas as ações da secretaria de Meio 
Ambiente, do SAAE, da Proguaru e de setores de limpeza pública, reciclagem 
de lixo, coleta de entulhos, limpeza de córregos, prevenção de enchentes e 
educação ambiental. E são inúmeras as ações na área ambiental. Entre elas, 
destacamos as obras de saneamento viabilizadas pelos recursos do PAC, que 
efetivamente vêm promovendo uma transformação na qualidade ambiental 
urbana e na promoção da saúde no município. As ações de educação ambiental, 
junto às escolas e à comunidade em geral, assumem grande importância 
nesse processo, contribuindo para a conscientização através da formação 
 de cidadãos responsáveis e participativos em busca da melhoria do seu 
 ambiente. A reciclagem de entulho desenvolvida pela regional Cabuçu da 
Proguaru proporciona o emprego do material reciclado na conservação de 
ruas e na construção civil. A implantação de novos parques que, em 2000 
eram apenas 5 e em 2008, já chegam a 18, e mais 10 estão em implantação. 
A criação dos Centros de Educação Ambiental em diferentes regiões e a 
intensificação das ações de fiscalização e de reflorestamento em várias áreas 
do município, inclusive no Tanque Grande e no Cabuçu, totalizando cerca de 
50.000 árvores por ano. O desafio do próximo governo será consolidar este 
trabalho em busca de uma Guarulhos com mais qualidade socioambiental. 
Para isto, será fundamental avançar na construção de mecanismos de 
preservação do meio ambiente, conciliando políticas de desenvolvimento com 
sustentabilidade ambiental e inserindo a sociedade neste processo.

 

realizações 2001-2008

•	Ampliamos	 o	 número	 de	 parques,	 de	 5	 passamos	 para	 18	 (Jd.	 Adriana,	
do Campo da Paz no Taboão, da Transguarulhense, do Jd. City-Las Vegas, 
do Bom Clima, do Mara Vitti na Cocaia-Paraventi, do Novo Ipanema em 
Torres Tibagy, do Chico Mendes no Pimentas, do ETA Cumbica, do Orobó 
no Inocoop, do Orobó no Presidente Dutra, do Orobó no campo distrital do 
São João, do Orobó no Jd. Guaracy). 

•	Reformamos	os	5	parques.	(Bosque	Maia,	José	de	Alencar	no	Jd.	América,	
Fracalanza na Vila Augusta, Zoológico no Jd. Rosa de França e a Casa do 
Atleta em Torres Tibagy). 

•	Criamos	6	Centros	de	Educação	Ambiental.	

•	Intensificamos	a	fiscalização	em	defesa	das	reservas	naturais.	

•	Plantamos	cerca	de	50.000	árvores	por	ano.	

•	Entregamos	14	Pontos	de	Entrega	Voluntária	de	Entulho.	

•	Incentivamos	a	criação	de	Cooperativas	de	reciclagem	de	lixo.	

•	Implantamos	o	Programa	de	Educação	Ambiental	em	mais	de	100	escolas.

•	Elaboramos	o	Plano	Diretor	de	Abastecimento	de	Água.	

•	Triplicamos	a	produção	própria	de	água.	

•	Conseguimos	mais	27,5%	de	água	da	Sabesp.	

•	Ampliamos	o	 sistema	de	abastecimento	de	água.	Executamos	253Km	de	
rede	e	71mil	ligações.	

•	Construímos	7	reservatórios	de	água.	

•	Perfuramos	mais	14	novos	poços	artesianos.	

•	Construímos	a	estação	de	tratamento	de	água	do	Cabuçu.	

•	Restabelecemos	relações	saudáveis	com	a	Sabesp.	

•	Elaboramos	o	Plano	Diretor	do	Sistema	de	Esgotamento	Sanitário.	

•	Viabilizamos	 recursos	 junto	ao	Governo	Federal	 e	 iniciamos	obras	para	o	
tratamento dos esgotos. 

•	 Ampliamos	 a	 rede	 de	 esgotos.	 Executamos	 202Km	 de	 rede	 e	 33mil	
ligações. 

•	Implantamos	os	Centros	Operacionais	no	Cidade	Martins,	no	São	João	e	no	
Pimentas. 

•	Ampliamos	o	atendimento	às	manutenções	de	água	e	esgoto.	

•	Implantamos	8	centrais	de	atendimento	Fácil.	

•	Implantamos	o	atendimento	telefônico	0800,	no	SAAE.	

•	Realizamos	a	1a Conferência Municipal de Saneamento Ambiental. 

 

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Implantar a Coleta Seletiva em todo o Município .

2. Despoluir os rios e córregos municipais, através do tratamento dos esgotos 

3. Proteger a serra da Cantareira e outras reservas ambientais, com o apoio 
da população. 

4. Universalizar o abastecimento de água.

5. Criar novos parques e concluir os já iniciados. 

6. Intensificar as ações de Educação Ambiental.

 

 
 

Qualidade de Vida Urbana
CulTura

meio ambiente
AÇÕES:

•	Concluir	os	parques:	Balneário	do	Parque	Continental,	Bambi,	Água	Azul,	
Candinha,	JK	e	Jandaia.

•	Implantar	um	parque	no	Taboão,	na	Papa	João	Paulo	I,	e	novos	parques	de	
lazer em outras regiões conforme as demandas populares.

•	 Proteger	 a	 Serra	 da	 Cantareira	 e	 outras	 reservas	 ambientais,	 através	 de	
fiscalização integrada e envolvimento das comunidades.

•	Implementar,	em	próprios	públicos	e	conjuntos	habitacionais,	programas	de	
construções auto-sustentáveis utilizando tecnologias de captação de água 
de chuva e energia solar

•	Aumentar	a	abordagem	dos	temas	ambientais,	aprofundando	as	questões	de	
preservação, conservação e recuperação ambiental, incentivando o plantio 
de árvores, implantação de hortas orgânicas e Coleta Seletiva;

•	Intensificar	a	manutenção	permanente	de	praças,	canteiros	e	outras	áreas	
de lazer; 

•	Ampliar	as	atuais	iniciativas	de	desenvolvimento	da	consciência	ambiental.

 na população.

	•	Continuar	aumentando	a	produção	e	melhorando	a	distribuição	de	água,	
com novas fontes de captação e tratamento, novos reservatórios, novas 
adutoras e redes.

•	Concluir	e	pôr	em	funcionamento	os	coletores-tronco	de	esgoto,	as	novas	
redes coletoras e as Estações de Tratamento. As primeiras regiões da cidade 
a serem beneficiadas são: o Pimentas, o Taboão, o Cabuçu-Recreio, o 
Fortaleza, o São João, o Bonsucesso.

•	Estender	o	programa	de	tratamento	de	esgotos	na	região	central	da	cidade	
e nos outros bairros em parceria com o Governo do Estado.

•	Manter	o	Saae	como	uma	autarquia	pública.

•	Implantar	um	Centro	de	Triagem,	transbordo	e	processamento	de	resíduos;

•	Intensificar	a	fiscalização	do	despejo	irregular	de	resíduos	sólidos.

•	Ampliar	o	número	de	programas	de	educação	ambiental.

•	Elaborar	o	Plano	Diretor	de	Resíduos	Sólidos.

•	Consolidar	o	Programa	Cidade	Limpa	e	Agradável.

•	Construir	novos	Pontos	de	Entrega	Voluntária	de	entulho.

•	Implementar	a	reciclagem	de	entulho.

•	Criar	incentivos	fiscais	para	o	reuso	da	água.

•	Criar	um	programa	de	turismo	ambiental	na	cidade.

•	Estimular	a	criação	e	a	implementação	da	Agenda	21	escolar,	incentivando	
a troca de experiências entre escolas municipais que já desenvolveram o 
processo e as que não desenvolveram ainda.

•	 Criar	 um	 orquidário	 municipal	 e	 consolidá-lo	 como	 centro	 de	 estudo,	
visitação e turismo;

•	Recuperar	as	matas	ciliares;

Cultura
Guarulhos vem experimentando, nos últimos anos, um movimento inédito de 
transformação da sua vida cultural. As mudanças se apresentam em diferentes 
frentes, tais como no ensino das diversas formas de arte, nos equipamentos 
públicos para manifestações artísticas, no estímulo à produção cultural e na 
formação de público para a arte. Os exemplos deste processo são inúmeros. 
Vejamos alguns: a criação dos Teatros Adamastor Centro e Adamastor 
Pimentas e o Teatro Padre Bento, importante patrimônio histórico restaurado; 
a criação da Orquestra Jovem Municipal e a ampliação do número de vagas 
e cursos nas Oficinas Culturais e no Conservatório Municipal; o curso de 
Musicografia Braile, um dos poucos existentes no País, e a Escola Viva de Artes 
Cênicas, são outros exemplos de oportunidades para a inclusão e formação 
cultural da nossa população. Com a criação do Fundo de Cultura, diversos 
projetos de diferentes linguagens artísticas foram patrocinados, contribuindo 
para o avanço da produção cultural no município. O projeto Intervalo Cultural, 
destinado aos músicos da cidade, é outro exemplo de inserção cultural. Além 
disso, a Prefeitura investiu no Sistema Municipal de Bibliotecas, ampliando de 
4	para	12	unidades,	possibilitando	o	atendimento	a	370	mil	usuários	ao	ano.	
O apoio à tradição cultural e ao patrimônio histórico também marca as ações 
do governo de Guarulhos nos últimos oito anos, bem como o incentivo às 
exposições, feiras, festivais e salões de arte. A parceria com o Governo Federal 
também	vem	dando	bons	resultados,	com	a	criação	de	17	Pontos	de	Cultura	
distribuídos pela cidade. 

Dar continuidade à democratização da produção e do acesso aos bens culturais 
será a meta do próximo governo, transformando-os em elementos fundamentais 
para a melhoria da qualidade de vida da população guarulhense.

realizações 2001-2008

•	Construímos	dois	novos	teatros:	Adamastor	Centro	e	Adamastor	Pimentas.	

•	Recuperamos	e	modernizamos	o	Teatro	Padre	Bento.	

•	 Triplicamos	 o	 número	 de	 vagas	 no	 Conservatório	Municipal,	 atendendo	
1.800	alunos/ano.	

•	Criamos	a	Orquestra	Jovem	Municipal.	

•	Ampliamos	a	oferta	de	vagas	nas	Oficinas	Culturais,	2.700	vagas	por	ano.	

•	Consolidar	o	programa	de	Coleta	Seletiva	já	iniciado,	com	a	participação	de	
catadores organizados em cooperativas ou associações.

•	Criar	um	programa	para	reutilização	do	óleo	de	cozinha.

•	Intensificar	as	ações	de	Coleta	Seletiva	na	Administração	Municipal.

•	Ampliar	a	fiscalização	dos	agentes	poluidores	em	parceria	com	o	Governo	do	
Estado e municípios vizinhos.
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•	Promovemos	120	concertos	anuais.	

•	Implantamos	o	Curso	de	Musicografia	Braile.	

•	Treinamos	mais	de	300	alunos	na	Escola	Viva	de	Artes	Cênicas.	

•	Patrocinamos	38	ações	através	do	Fundo	de	Cultura.	

•	Implantamos	17	Pontos	de	Cultura	em	parceria	com	o	Governo	Federal.	

•	Recebemos	o	prêmio	“Prefeito	Amigo	da	Leitura”.	

•	 Implantamos	 o	 Sistema	 Municipal	 de	 Bibliotecas	 e	 atendemos	 370	 mil	
usuários por ano. 

•	Ampliamos	o	número	de	bibliotecas,	de	4	para	12.	

•	Ampliamos	o	apoio	ao	patrimônio	histórico	e	à	tradição	cultural,	são	exemplos:	
a Banda Lira, o restauro da Igreja de Bonsucesso e as parcerias com a Igreja 
para a festa da Carpição e a festa de Nossa Senhora do Bonsucesso. 

•	Criamos	o	Cine	Popular	de	Guarulhos	nos	bairros.	

•	Criamos	o	Festival	de	Música	Religiosa.	

•	Descentralizamos	o	carnaval,	levando-o	a	cinco	bairros.	

 

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Tornar Guarulhos pólo cultural metropolitano, potencializando a produção 
cultural local.

2. Promover a articulação entre os diversos atores culturais da cidade.

3. Consolidar o acesso à cultura nas diversas regiões da cidade.

4. Ampliar o incentivo à produção cultural local.

 

AÇÕES:

•	Concluir	o	Teatro	da	Ponte	Alta	para	Bonsucesso	e	Lavras,	simultaneamente	
à implantação pelo SESC de complexo de cultura, esporte e lazer da Vila 
Barros, em terreno já doado pelo município.

•	Ampliar	a	rede	de	pontos	de	cultura.

•	 Criar	 dois	 grandes	 centros	 de	 cultura	 e	 esportes	 para	 nossas	 crianças	 e	
adolescentes, com atividades em artes cênicas, música, artes visuais, e 
atividades físicas.

•	Intensificar	o	apoio	aos	produtores	culturais.

•	Construir	um	prédio	novo	para	o	Conservatório	Municipal,	ampliando	ainda	
mais o número de vagas.

•	Criar	um	Coral	Municipal.

•	Ampliar	a	rede	de	bibliotecas,	as	oficinas	culturais,	o	projeto	Cine	Popular	
de Guarulhos.

•	Criar	uma	Orquestra	Infanto-Juvenil.

Esporte
A socialização da atividade esportiva tem sido a tônica das ações do Governo 
Municipal nesta área. Com a multiplicação do número de quadras e outros 
equipamentos para a prática de esportes em diferentes regiões da cidade, a 
Prefeitura vem democratizando o acesso aos bens esportivos e de lazer para 
a comunidade, bem como trazendo um novo conceito de saúde a partir da 
prática de vida saudável. Foram reformados ginásios de esporte e dezenas de 
quadras esportivas para escolas e comunidade, e ainda implantado um novo 
tipo de centro esportivo, as Orobós, em diferentes bairros. Com a criação e 
ampliação de diferentes programas, tais como: Brincando na Rua, Brincando 
nas Férias, Olimpíadas Colegiais, Circuito Saúde e eventos para a 3ª idade, a 
população guarulhense ganha novas oportunidades para o convívio social e a 
prática de esportes e lazer. 

Para o próximo governo, nossa proposta é a de ampliar o acesso aos bens 
esportivos e de lazer, tornando-os instrumentos para a promoção da saúde e 
melhoria da qualidade de vida.

realizações 2001-2008

•	 Multiplicamos	 o	 número	 de	 quadras	 cobertas	 nos	 bairros,	 junto	 com	 a	 
Educação, e as abrimos para a comunidade. 

•	Ampliamos	o	programa	Brincando	na	Rua.	

•	Instituímos	o	programa	Brincando	nas	Férias.	

•	As	Olimpíadas	Colegiais	atingiram	número	recorde	de	participantes.	

•	Criamos	novas	corridas	e	caminhadas	no	calendário	da	cidade.	

•	Organizamos	grandes	eventos	para	a	terceira	idade.	

•	Implantamos	Programa	2º	Tempo	junto	com	o	Governo	Federal	e	atendemos	
cerca de 40 mil crianças e adolescentes por ano. 

•	Desenvolver	políticas	de	resgate	da	memória	da	cidade,	por	meio	de	ações	
junto ao Conselho do Patrimônio Histórico e Arquivo Municipal.

•	 Desenvolver	 atividades	 culturais	 em	 ruas,	 praças,	 escolas	 e	 eventos	
temáticos.

•	Criar	fóruns	culturais	com	artistas	populares	de	dança,	teatro,	música,	debates	
e propostas para unificação dos artistas e a busca de melhor qualidade e 
conhecimento cultural.

•	Criar	o	Cine-Clube.

•	Criar	bolsas	para	os	alunos	do	conservatório	municipal	e	outros	artistas	da	
cidade, mediante seleção prévia organizada pelos segmentos específicos.
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iNfra-EsTruTura Viária urBaNa

A população de Guarulhos presenciou uma transformação na “cara” da cidade 
com as ações do Governo Municipal iniciado em 2001. Vítima do descaso e do 
abandono, a cidade padecia com uma infra-estrutura viária urbana deteriorada, 
com sérias implicações econômicas, ambientais e ainda na auto-estima de seus 
moradores. Tornar Guarulhos mais acessível e bonita vem sendo a marca deste 
governo, que não tem medido esforços nesse sentido. Inúmeras são as obras 
que podemos citar. Elas estão presentes em todos os cantos da cidade, como, 
por exemplo, no asfaltamento de mais de 300 quilômetros de vias públicas. A 
preocupação com a ligação entre bairros, antes praticamente isolados e, ainda, 
com a construção de calçadas, iluminação pública, drenagem e contenção de 
margens de córregos tem, indiscutivelmente, contribuído para a melhoria da 
qualidade de vida em nossa cidade. Certo de que ainda há muito a fazer, o 
novo governo terá o desafio de dar continuidade a este grande esforço, rumo 
à construção de uma Guarulhos cada vez melhor para se viver.

realizações 2001-2008
•	Asfaltamos	mais	de	300	quilômetros	de	vias	públicas.

•	Pavimentamos	 mais	 27	 km	 em	 mutirão	 e	 18	 km	 em	 parceria	 com	
empresas. 

•	Concluímos	a	Marginal	do	Baquirivu,	Ponte	do	Cecap	e	suas	alças.	

No Taboão:

•	Asfaltamos	 as	 avenidas	 Joaquina	 de	 Jesus,	 Pedro	 de	 Toledo,	 Lauro	 de	
Gusmão,	a	estrada	Municipal	no	Mikail,	a	estrada	do	Zircônio	no	Primavera	
e outras ruas. 

•	Recapeamos	vias	da	região	como	a	Estrada	do	Elenco,	a	Otávio	Braga	de	
Mesquita, a Silvestre Pires de Freitas e a Av. Jamil Zarif. 

No Cabuçu e Recreio: 

•	Executamos	rede	de	drenagem	e	pavimentação	de	dezenas	de	ruas.

•	Asfaltamos	vias	como	Av.	Palmira	Rossi,	Rua	Santa	Catarina,	Rua	 Itororó,	
parte da Estr. Davi Correia e a Av. Benjamim H. Hannicut.

Em Cumbica:

•	Asfaltamos	a	Estrada	Velha	de	São	Miguel,	a	ligação	entre	a	Vila	Alzira	e	o	
Jardim Cumbica, implantamos um retorno na Av. Santos Dumont. 

•	Asfaltamos	mais	de	vinte	ruas	e	avenidas	na	Cidade	Industrial	Satélite.	

•	Iniciamos	obras	na	Av.	Guinle,	Av.	Projecta,	Av.	Jaguarão	e	Av.	Cumbica.

•	Reformamos	ginásios	de	esportes	e	quadras	esportivas.	

•	Instalamos	alambrados	em	campos	de	futebol.	

•	Iniciamos	obras	para	a	nova	arquibancada	do	Flamengo	(de	8	mil	para	15	
mil). 

•	 Implantamos	 o	 programa	 de	 ginástica	 nas	 unidades	 de	 saúde	 (Circuito	
Saúde). 

 

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Consolidar e ampliar a prática de atividade física e esportiva para toda a 
população, nos âmbitos da recreação, do lazer e do esporte 

2. Potencializar a atividade esportiva como elemento de promoção da saúde, 
educação, lazer e da melhoria da qualidade de vida 

3. Buscar meios de dar suporte aos atletas que se destacam nas várias modali-
dades 

 

AÇÕES:

•	Prosseguir	ampliando	e	qualificando	as	atividades	esportivas	e	de	recreação	
e lazer.

•	Construir	o	Ginásio	Poliesportivo	dos	Pimentas,	reivindicado	pelo	Orçamento	
Participativo, para o qual já temos a área para implantação. 

•	Implantar	um	Centro	Esportivo	de	Referência	em	Artes	Marciais.	

•	Dar	continuidade	ao	Programa	de	Reforma	dos	próprios	esportivos.

•	Ampliar	o	número	de	quadras	cobertas	de	esporte,	algumas	do	porte	de	
ginásios esportivos. 

•	Continuar	levando	aos	bairros	atividades	como	o	2º	Tempo,	o	Brincando	na	
Rua, o Brincando nas Férias, e promovendo campeonatos, corridas, camin-
hadas, festivais de ginástica e eventos esportivos tradicionais.

infra-estrutura 
Viária urbana
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No São João-Lavras:

•	Asfaltamos	ruas	e	as	vias	com	linhas	de	ônibus	da	Cidade	Soberana.

•	Asfaltamos	a	Av.	Sorata	no	Jd.	Lenize,	e	ruas	no	Bondança,	na	Vila	Rica,	no	
Fortaleza, no Lavras e no Santos Dumont.

•	Recapeamos	as	avenidas	Candea	e	Marcial	Serôdio.

•	Iniciamos	 o	 alargamento	 na	 Estrada	 do	 Elenco	 no	 Jardim	 Munira,	 o	
asfaltamento da entrada do Jd. Hanna e a entrada do Soberana vindo da 
Estrada dos Lavras. 

No Bonsucesso:

•	Asfaltamos	a	estrada	do	Mato	das	Cobras	e	ligamos	por	asfalto	a	Ponte	Alta	
com o Lavras e com o Santa Paula, ligamos por asfalto o Nova Bonsucesso 
com	o	Carmela	e	o	Álamo.

•	Recapeamos	trecho	da	Estrada	do	Capuava	e	do	Morro	Grande.	Ligamos	o	
novo trevo de Bonsucesso ao Jd. Fátima.

•	Recuperamos	e	ampliamos	a	Praça	da	Igreja	de	Bonsucesso.

•	Executamos	drenagem	e	asfaltamos	dezenas	de	ruas.

Na Cidade Jd. Cumbica e no Presidente Dutra:

•	Asfaltamos	a	Av.	Cachoeira	do	Arari	e	suas	transversais.	

•	Executamos	 a	 drenagem	 e	 asfalto	 na	Av.	 Sapé	 e	 outras	 ruas	 do	 Jd.	 São	
Manoel.

•	Executamos	a	drenagem	e	asfalto	em	várias	ruas	no	Presidente	Dutra.	

•	Reconstruímos	a	Avenida	1	no	Inocoop.

•	Alargamos	a	saída	do	trevo	de	Cumbica.	

•	Reorganizamos	o	trânsito	e	recapeamos	várias	ruas	de	Cidade	Jd.	Cumbica	
na Base Aérea, entre elas a Av. Monteiro Lobato e João Veloso.

No Pimentas:

•	Recuperamos	toda	a	Av.	Juscelino	Kubistchek.

•	Construímos	a	Nova	Av.	Jorge	Amado.

•	Asfaltamos	a	Estrada	da	Olaria	junto	à	Ayrton	Senna	e	a	Av.	da	Estação.

•	Asfaltamos	dezenas	de	ruas	em	vários	bairros:	no	Jd.	Silvestre,	no	Dinamarca,	
no Piratininga, no Aracília, no Parque das Nações, na Vila Paraíso, no Nova 
Cidade e Normândia, no Tupinambá, no Monte Alegre, no Angélica, no 
Parque São Miguel, no Jd. Centenário, São Gabriel, Jd. Brasil, Santo Afonso, 
no Jacy e Any.

•	Ligamos	por	asfalto	o	Jd.	Dinamarca	com	o	Aracília,	o	Jd.	Normandia	à	estrada	
da	Água	Chata	e	Parque	Piratininga,	o	Parque	Jurema	ao	Jd.	Guilhermino,	o	
Jd.	Oliveira	à	Av.	José	Miguel	Ackel,	refizemos	a	ligação	da	Vila	Isabel	ao	Jd.	
Cumbica. 

Na Vila Galvão e regiões próximas:

•	Substituímos	 o	 sistema	 de	 drenagem	 e	 executamos	 várias	 obras	 de	
revitalização do centro da Vila Galvão. 

•	Revitalizamos	a	Avenida	Pedro	de	Souza	Lopes,	que	liga	Vila	Galvão	ao	Jd.	Palmira, 
a Av. C, que liga o Palmira ao Continental, a Rua João Palma Alemã.

Qualidade de Vida Urbana
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Com a criação da Secretaria de Transporte e Trânsito, a atual administração 
municipal vem conseguindo estruturar serviços de qualidade à comunidade. 
Isto vem ocorrendo com ações, tais como: fiscalização, criação de novas linhas 
de transporte coletivo, criação de meia passagem na segunda viagem, revisão 
de itinerários, implantação de extensa rede de pontos de ônibus cobertos e 
modernização da frota. Pela primeira vez, a sinalização chegou aos bairros 
de periferia, inclusive aos mais distantes. A função de agente de trânsito 
foi criada visando a atuação de funcionários especializados na orientação e 
fiscalização do trânsito da cidade. Além disso, estão em curso os projetos 
de implantação dos primeiros terminais urbanos de integração no Pimentas, 
São João e Taboão, bem como da rodoviária interestadual no Cecap, junto à 
futura estação do trem metropolitano, para a qual foram obtidos recursos no 
Ministério do Turismo. Foi também iniciada a elaboração dos projetos para 
o corredor de ônibus do Taboão ao Metrô Tucuruvi, passando pelo Cecap, 
Centro e Vila Galvão. A Prefeitura vem ainda realizando importantes ações de 
recapeamento e revitalização de importantes vias e locais públicos.

Ao novo governo caberá continuar avançando cada vez mais, contribuindo 

- Revitalizar as Grandes Vias e os Centros dos Bairros: Prosseguir com 
programa de Revitalização das Grandes Vias. Levar a todos os bairros as 
obras de revitalização dos Centros dos Bairros.

- Recuperar	as	Áreas	do	Entorno	do	Aeroporto: Prosseguir nos próximos 
anos as obras em todo o entorno do Aeroporto, incluindo a região do 
Jardim Presidente Dutra. 

- Revitalizar os Centros Industriais: A exemplo do que estamos fazendo 
na Cidade Industrial Satélite de Cumbica, trabalhar por melhores 
condições infra-estruturais e urbanas nos centros industriais da cidade.

- Continuar o Programa de Revitalização da Cidade Industrial de 
Cumbica.

- Concluir o Viaduto Cidade de Guarulhos e obras complementares.

- Pavimentar a Estrada do Morro Grande melhorando o acesso do Bambi 
e	Água	Azul.

- Concluir a recuperação da Estrada da Cabuçu.

- Pavimentar o Trecho III da Estrada Velha de São Miguel permitindo 
acesso à Rodovia Ayrton Senna.

•	Recapeamos	a	Av.	Timóteo	Penteado.

•	Pavimentamos	as	ruas	do	Jd.	Dorali.	

•	Duplicamos	 a	 Av.	 Transguarulhense	 do	 Santa	 Mena	 ao	 alto	 do	 Parque	
Continental.

•	Pavimentamos	por	mutirão	as	ruas	do	Vale	dos	Machados,	do	Bom	Jardim,	
do Crepúsculo, do Bremen. 

•	Refizemos	a	Av.	Benjamin	Harris	Hannicut	e	a	Jovita.

•	Recuperamos	a	Av.	Suplicy.

No Cocaia:

•	Revitalizamos	Av.	Faria	Lima.	

•	Construímos	a	Av.	Antonio	da	Costa	Santos.

•	Construímos	uma	nova	ponte	junto	à	Uceg	e	implantamos	obras	nas	margens	
do córrego dos Japoneses.

•	Pavimentamos	várias	ruas	nos	Morros.

Em Gopoúva:

•	Recapeamos	vias	como	a	Av.	Mãe	dos	Homens,	a	Alameda	Yayá	e	Cônego	
Valadão. 

Na Vila Augusta:

•	Recapeamos	a	Av.	Guarulhos.

Na Ponte Grande: 

•	Recapeamos	a	Av.	Guarulhos.	

•	Recuperamos	a	Anton	Phillips	e	fizemos	um	novo	acesso	da	Via	Dutra	até	a	
Av. Guarulhos. 

Na	Tranqüilidade:

•	Recuperamos	as	ruas	Jacob	e	Cabo	Antônio.

No Itapegica:

•	Recuperamos	as	ruas	Brasileira	e	a	Av.	Carlos	Ferreira	Endres.	

•	Participamos	da	construção	do	novo	viaduto	da	Fernão	Dias.

•	Pavimentamos	ruas	no	São	Rafael	e	na	Vila	Flora.

No Macedo:

•	Recapeamos	a	Papa	Pio	XII,	Claudino	Barbosa	e	a	Sílvio	Barbosa	na	Vila	São	
Jorge.

No Bom Clima:

•	Recapeamos	a	Av.	Bom	Clima.	

No Centro:

•	Recapeamos	a	Av.	Tiradentes,	Rua	Capitão	Gabriel,	Rua	Nilo	Peçanha,	Rua	
João Gonçalves, Ladeira Campos Sales, Rua Ramos de Azevedo, Rua Barão 
de Mauá, Rua Sete de Setembro, Rua Padre Celestino, Rua Luiz Faccini, Rua 
Harry Simonsen, Av. Monteiro Lobato, entre outras, 

•	Iluminação	pública:	

•	Implantamos	a	extensão	85	quilômetros	de	locais	com	iluminação	pública.

•	Implantamos	o	Programa	Reluz.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Prosseguir com as obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais, 
canalização de córregos em todas as regiões da cidade.

2. Investir em grandes obras estruturais, essenciais para o acesso e 
desenvolvimento nas diversas regiões da cidade.

3. Prosseguir na revitalização dos pólos industriais e empresariais da cidade.

AÇÕES:

•	Prosseguir	com	obras	de	infra-estrutura	viária	em	todas	as	regiões	da	cidade,	
fazendo a drenagem e asfaltando ruas, seja pela Prefeitura, pelo plano 
comunitário da Proguaru, pelos mutirões.

•	Continuar	recuperando	e	recapeando	ruas	já	pavimentadas.

•	Atender	 o	 Orçamento	 Participativo	 e	 as	 reivindicações	 das	mais	 variadas	
entidades e lideranças da sociedade junto com a voz e presença contínua 
dos vereadores e vereadoras.

•	Investir	em	grandes	obras	estruturais	na	cidade,	além	das	obras	necessárias	
em cada bairro. Algumas dessas grandes obras que executaremos:

- Jacu-Pêssego em Guarulhos: Esta será a maior obra estrutural da cidade 
nos próximos anos, ligando a Papa João Paulo e a Via Dutra, a Ayrton 
Senna, com a Zona Leste de São Paulo; 

- Túnel da Dutra no Jardim Cumbica: Parte integrante do programa 
Jacu-Pêssego em Guarulhos, conta com recursos do Governo Federal e 
recursos municipais. Terá início este ano com um túnel sob a Via Dutra 
no Jardim Cumbica e será concluído no nosso próximo governo;

- Melhoria nos Trevos de Bonsucesso: Prosseguir as obras de readequação 
do Trevo de Bonsucesso, já iniciadas,recuperar antigo viaduto 
possibilitando o seu uso para o retorno dos veículos que seguem no 
sentido de Arujá;

- Melhoria do Trevo de Cumbica: Conseguiremos junto à NovaDutra 
a execução da alça para os veículos que vêm de Ermelino Matarazzo 
acessem a Via Dutra no sentido São Paulo;

- Duplicar a Estrada de Nazaré: Prosseguir as obras de duplicação 
e iluminação da Estrada de Nazaré na área urbana, com recursos 
municipais e do Orçamento Federal. 

- Acesso à Fernão Dias na Vila Galvão: Garantir a parceria com a prefeitura 
da Capital para melhorar os acessos à Fernão Dias na Vila Galvão, com 
desapropriações e obras em território do município de São Paulo.

- Revitalizar o Centro: Continuar com a atual revitalização.

Transporte e Trânsito
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para a melhoria constante da qualidade dos serviços prestados à população, 
potencializando ainda mais as possibilidades de locomoção e circulação de 
pedestres e veículos, melhorando a fluidez e segurança do trânsito.

realizações 2001-2008

•	 Criamos	uma	Secretaria	de	Transportes	e	Trânsito.

•	 Desapropriamos	 locais	 e	 elaboramos	 projetos	 para	 a	 implantação	 dos	
terminais urbanos de integração.

•	 Iniciamos	os	projetos	da	rodoviária	interestadual	no	Cecap,	junto	à	futura	
estação do trem metropolitano, para a qual foram obtidos recursos no 
Ministério do Turismo. 

•	 Iniciamos	a	elaboração	dos	projetos	do	corredor	de	ônibus	do	Taboão	ao	
Metrô Tucuruvi, passando pelo Cecap, Centro e Vila Galvão.

•	 Implantamos	sinalização	viária	nos	bairros	de	periferia.

•	 Criamos	os	agentes	de	trânsito.

•	 Recapeamos	e	revitalizamos	importantes	avenidas	e	ruas.

•	 Revitalizamos	 o	 Centro	 e	 os	 centros	 de	 Vila	 Galvão,	 de	 Cidade	 Jardim	
Cumbica, do Taboão.

•	 Implantamos	 obras	 de	 acessibilidade	 à	 pessoas	 com	deficiência,	 como	o	
alargamento de calçadas.

•	 Implantamos	semáforos,	duplicamos	o	seu	número.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

•	 Garantir	 a	 melhoria	 da	 mobilidade	 urbana	 com	 a	 integração	 física	 dos	
terminais urbanos e a integração tarifária de todo o sistema de transporte 
público municipal.

•	 Prosseguir	com	o	programa	de	sinalização	e	recuperação	da	malha	viária

•	 Implantar	corredores	de	transporte	coletivo.

•	 Prosseguir	 os	 esforços	 para	 implantação	 do	 Trem	 Metropolitano	 em	
Guarulhos, integrado ao sistema sobre trilhos da capital.

•	 Melhorar	a	acessibilidade	do	pedestre	nas	principais	vias	da	cidade.

AÇÕES:

•	 Implantar	progressivamente,	com	os	recursos	orçamentários	da	Secretaria,	
os terminais urbanos do Taboão, do São João e do Pimentas, e com eles a 
integração física e tarifária de todo o sistema.

•	 Implantar	o	corredor	de	ônibus	 ligando	o	Taboão	à	Vila	Galvão	e	Metrô	
Tucuruvi, obra de grande vulto financeiro, que deverá ser implantada em 
conjunto com o Governo do Estado e com recursos federais.

•	 Criar	novas	linhas	de	ônibus	integrando	as	várias	regiões	da	cidade.

•	 Ampliar	 o	 sistema	 de	 integração	 com	 a	 segunda	 viagem	 por	 preço	
reduzido.

•	 Trabalhar	 para	 a	 imediata	 implantação	 do	 Trem	 Metropolitano	 pelo	
Estado.

•	 Prosseguir	na	sinalização	viária	em	todas	as	regiões	da	cidade.

•	 Ampliar	as	medidas	de	segurança	e	o	programa	de	Educação	no	Trânsito	
com o objetivo principal de interferir na mudança de comportamento do 
cidadão, buscando diminuir acidentes e conflitos.

•	 Continuar	o	programa	de	recuperação	do	asfalto	em	avenidas	e	 ruas	de	
todas as regiões, com recursos orçamentários da Secretaria e recursos novos 
do Governo Municipal, Estadual e Federal.

•	 Implantar	um	programa	de	recuperação	das	calçadas	para	os	pedestres.

•	 Ampliar	as	ações	de	acessibilidade	das	pessoas	portadoras	de	necessidades	
especiais nos transportes coletivos e no sistema viário.

•	 Implantar	um	programa	especial	de	segurança	na	travessia	dos	pedestres	na	
porta das escolas e unidades de saúde.

•	 Implantar	programa	de	ciclovias	nos	principais	corredores	de	tráfego.

•	 Ampliar	a	fiscalização	e	a	operação	de	transporte	e	trânsito	como	forma	de	
garantir uma melhor gestão do sistema, coibindo o transporte clandestino 
no município e as infrações que aumentam os riscos de acidentes.

•	 Implantar	 um	 Programa	 de	 Transporte	 de	 Cargas,	 regulamentando	
a circulação desses veículos, em especial nas áreas de maior volume de 
trânsito na cidade.

•	 Firmar	entre	a	Prefeitura	de	Guarulhos	e	de	São	Paulo	uma	parceria	para	
melhoria dos acessos à rodovia Fernão Dias na Vila Galvão.

•	 Continuar	a	batalha	junto	à	ANTT	e	à	NovaDutra	para	concluir	as	alças	do	
Trevo de Cumbica e o alargamento da Dutra até o Trevo de Cumbica.

A administração municipal vem concentrando esforços no sentido de diminuir 
os	 índices	 de	 violência	 e	 oferecer	 mais	 tranqüilidade	 à	 nossa	 população.	
Como entendemos que a violência urbana está também intimamente 
ligada às questões sociais, atuamos junto às raízes geradoras de muitos 
destes problemas. O desenvolvimento de programas de inclusão social e o 
crescimento das oportunidades de emprego e renda e de acolhimento, apoio, 
formação e lazer para a juventude, somados aos investimentos em iluminação 
pública, têm repercutido positivamente para melhoria da segurança em nossa 
cidade. A GCM foi equipada, qualificada e seu efetivo foi duplicado com sua 
ação descentralizada em diferentes locais do município. Além disso, foi criada 
a Secretaria Municipal de Segurança, visando a definição e condução de uma 
política ampla de segurança para o município, bem como o Conselho Municipal 
de Segurança, que congrega a Prefeitura com todas as forças de segurança 
do município e representantes da comunidade. Foram criados programas de 
prevenção às drogas e um serviço especializado de atendimento às mulheres 
vítimas de violência. Outras ações também devem ser destacadas, tais como, 
a criação da sede da Guarda no centro da cidade e as mudanças na forma 
de deslocamento da Guarda, com carros, motos e bicicletas para agilizar sua 
ação. A instalação de câmeras de vídeo no centro da cidade também constitui 
uma importante ação de segurança em andamento.

O próximo governo deverá intensificar as ações já desenvolvidas, tanto no 
âmbito das políticas sociais como das práticas cotidianas de segurança pública, 
buscando a participação da comunidade neste processo.

realizações 2001-2008

•	 Equipamos,	qualificamos	e	duplicamos	o	efetivo	da	Guarda	Civil	Municipal	
- GCM.

•	 Descentralizamos	a	GCM,	 instalando	regionais	em	Cumbica	e	na	Cidade	
Soberana e postos da GCM em vários bairros e nos parques municipais.

•	 Criamos	 a	 Secretaria	 Municipal	 de	 Segurança	 para	 ter	 uma	 política	 de	
segurança para além da ação da GCM.

•	 Criamos	o	Conselho	Municipal	de	Segurança.

•	 Criamos	programas	de	prevenção	às	drogas.

•	 Criamos	 o	 serviço	 especializado	 de	 atendimento	 às	mulheres	 vítimas	 de	
violência.

•	 Ampliamos	a	presença	da	Guarda	no	trânsito.	

•	 Garantimos	a	segurança	dos	grandes	eventos	populares.

Qualidade de Vida Urbana
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•	 Diversificamos	as	formas	de	deslocamento	com	carros,	motos	e	bicicletas.

•	 Criamos	a	central	de	atendimento	e	despacho	para	agilizar	a	presença	da	
Guarda.

•	 Criamos	o	grupo	de	teatro	da	Guarda	para	divulgar	a	Lei	Maria	da	Penha.

•	 Criamos	o	canil.

•	 Iniciamos	a	instalação	de	câmaras	de	vídeo	no	Centro.	

•	 Instalamos	a	Sede	da	Secretaria	no	Centro	de	Guarulhos.

•	 Instalamos	o	GGI	-	M	(Gabinete	de	Gestão	Integrada	Municipal).

•	 Implantamos	a	Ronda	Bike	(	GCM	com	bicicletas).

•	 Implantamos	a	Banda	de	Música	da	GCM.

•	 Criamos	a	Gratificação	por	Exposição	a	Riscos	de	Vida.

•	 Criamos	o	Plano	de	Carreira	da	GCM.

•	 Aprimoramos	o	Sistema	de	Ensino	da	GCM.

•	 Aumentamos	o	efetivo	da	GCM	em	100%.

•	 Assinamos	convênio	com	o	Ministério	da	Justiça	para	obtenção	de	recursos	
e desenvolvimento de projetos na cidade.

•	 Assinamos	 convênio	 com	 a	 Polícia	 Federal	 para	 a	 emissão	 de	 porte	 de	
arma.

•	 Assinamos	convênio	com	o	Governo	do	Estado	para	acesso	ao	INFOCRIM.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Implantar, com a participação da comunidade e das instituições diretamente 
relacionadas, um Plano Integrado de Segurança Pública.

2. Dar continuidade à recuperação dos espaços públicos, como locais de 
integração.

3. Continuar as ações específicas de prevenção social e de presença da Guarda 
Municipal.

AÇÕES:

•	 Ter	um	plano	integrado	de	segurança	a	ser	elaborado	para	a	cidade,	com	
intensa participação popular.

•	 Continuar	a	política	de	promover	a	segurança	pelas	instituições	diretamente	
encarregadas do tema e pela integração das diversas áreas sociais, culturais, 
educacionais, econômicas e urbanas do poder público que contribuem para 
um ambiente de segurança.

•	 Ampliar	o	número	de	guardas,	de	postos	da	GCM	nos	bairros	e	parques.	

•	 Otimizar	o	trabalho	em	conjunto	com	a	Polícia	Militar,	Polícia	Civil	e	outras	
instituições através do Gabinete de Gestão Integrada.

segurança
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A cada ano o município de Guarulhos tem sua população aumentada em 
cerca de 20.000 habitantes. Isto significa que, a continuar neste ritmo de 
crescimento, em 20 anos mais 400.000 pessoas estarão vivendo em nossa 
cidade. Os investimentos em infra-estrutura regional planejados para o 
Município, atrairão novas indústrias, serviços e comércio, que por sua vez 
demandarão outros segmentos econômicos, dentre os quais podemos citar 
como exemplo o da construção civil. Vazios urbanos serão ocupados e 
áreas urbanas serão adensadas. Por isso, é preciso dotar a cidade de uma 
estrutura urbana compatível com o crescimento previsto, onde ações de 
uso e ocupação do solo, infra-estrutura urbana, transportes e grandes 
equipamentos se complementem. Será preciso estar atento para agilizar os 
procedimentos administrativos para que novas atividades econômicas possam 
se instalar na cidade de modo rápido e, assim, gerar riquezas que possam ser 
revertidas em serviços públicos essenciais à melhoria da qualidade de vida 

para todos. O Plano Diretor de Desenvolvimento de Guarulhos desenvolvido 
pela atual administração é inovador em sua proposta, uma vez que abrange 
três grandes políticas públicas: o desenvolvimento urbano, o social e o 
econômico. A continuidade na implementação deste importante instrumento 
de desenvolvimento é essencial para o enfrentamento do desafio de agir no 
presente pensando no futuro.

realizações 2001-2008

•	Elaboramos	o	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Urbano,	Econômico	e	Social	
de Guarulhos.

•	Criamos	e	implantamos	a	Lei	de	Uso	e	Ocupação	do	Solo.

•	Criamos	e	implantamos	do	Código	de	Edificações	e	Licenciamento	Urbano.

•	Iniciamos	 o	 processo	 de	 modernização	 dos	 serviços	 de	 licenciamento	 e	
controle de edificações.

•	Iniciamos	a	implantação	das	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Construir, em conjunto com a sociedade, a Guarulhos que queremos para 
os próximos 20 anos.

AÇÕES:

•	Revisar	e	atualizar	o	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Urbano,	Econômico	
e Social de Guarulhos, com a participação da sociedade.

•	Elaborar	os	Planos	Regionais	Participativos	das	regiões	da	cidade.

•	Elaborar	projetos	urbanos	dos	centros	de	bairro.

•	Implementar	 o	 processo	 permanente	 de	 planejamento	 participativo,	 ágil,	
flexível, integrador de políticas públicas, adequado ao dinamismo da cidade 
de Guarulhos, continuando com a consolidação deste novo modelo de 
gestão municipal.

•	Otimizar	os	procedimentos	administrativos	visando	tornar	ainda	mais	ágeis	
os processos de licenciamento de edificações e de atividades econômicas.

•	Prosseguir	com	as	mudanças	que	visem	simplificar	a	legislação	para	a	abertura	
de novas atividades econômicas, adaptando cada vez mais a Prefeitura ao 
dinamismo da economia.

•	Prosseguir	nossos	esforços	para	a	ampliação	do	aeroporto	dentro	do	sítio	
aeroportuário, no monitoramento do controle de ruídos, para que a Infraero 
se torne um contribuinte efetivo do ISS para o Município, e assim reverta-se 
para a cidade parte da renda aeroportuária.

•	 Aprimorar	a	ronda	escolar	e	a	ronda	nos	parques.

•	 Prosseguir	no	trabalho	de	instalação	de	câmaras	de	vídeo	em	locais	mais	
movimentados da cidade.

•	 Criar	as	unidades	da	Guarda	Ambiental	na	GCM	e	o	Centro	de	Referência	
Feminina.

•	 Prosseguir	 no	 trabalho	de	prevenção	 social	 com	a	 juventude	de	 famílias	
pobres. 

•	 Prosseguir	no	atendimento	especializado	às	mulheres	vítimas	de	violência.

•	 Prosseguir	na	integração	da	Guarda	Municipal	com	outras	áreas	do	governo,	
ampliando as ações de segurança no âmbito municipal e o desenvolvimento 
de programas preventivos contra a violência, entre eles:

•	 Melhoria	na	iluminação	pública	com	o	Reluz.	

•	 Marcar	a	presença	da	GCM	nas	unidades	de	saúde,	fixa	ou	com	rondas,	
conforme a necessidade.

•	 Reorganizar	o	sistema	de	presença	nos	bairros	da	GCM	através	das	“ilhas	
de policiamento”, para relacionar mais de perto os agentes de segurança 
pública com a população e os bairros, propondo parceria nisso com a Polícia 
Militar.

•	 Continuar	atuantes	no	Fórum	Metropolitano	de	Segurança	que	se	constitui	
no encontro periódico dos prefeitos da Grande São Paulo entre si, com os 
dirigentes das forças de segurança e com entidades da sociedade civil.

desenvolvimento
urbano

obra de recapeamento de asfalto 
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Guarulhos vive um momento muito positivo na sua história. Estamos entre 
as 10 cidades de maior Produto Interno Bruto e que, portanto, mais agregam 
riquezas no Brasil na atualidade. Nossa indústria diversificada nos coloca como 
a 5ª maior economia industrial do País. Os setores de transporte, logística 
e comércio atacadista de combustíveis cresceram significativamente nos 
últimos anos, levando-nos, junto com outros setores, a um crescimento de 
13,5%	de	2002	a	2005,	 superando	a	média	nacional	do	período	 (10,3%),	
a	média	do	Estado	de	São	Paulo	 (7,8%)	e	da	cidade	de	São	Paulo	 (5,6%).	
Nos	últimos	oito	anos	foram	gerados	na	cidade	78	mil	novos	empregos	com	
carteira assinada, elevando em 30% o número de empregados no município, 
que hoje cresce a uma média de 12 mil por ano. As nossas exportações para 
outros países aumentaram nesta década em mais de 100%. A melhoria 
expressiva nos indicadores reflete o bom momento da economia nacional, 
como também revela o importante papel que a administração municipal vem 
desenvolvendo nos últimos oito anos, possibilitando condições estruturais e 
institucionais para a construção de um ambiente de desenvolvimento e de 
formação de pessoas para o trabalho, levando Guarulhos à classificação de 
grau de investimento seguro. A preocupação com a economia local levou à 
criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exclusivamente 
dedicada ao tema. A prefeitura, em articulação com setores da sociedade e 
com o Governo Federal, atuou na criação de um sistema público de emprego, 
trabalho e renda. Várias são as ações e programas nesta área, entre os quais 
podemos	destacar:	os	Centros	 Integrados	de	Emprego	e	Renda	 (CIET’s),	 os	
inúmeros cursos profissionalizantes oferecidos em diferentes regiões da 
cidade, o Juventude Cidadã, o Oportunidade ao Jovem, o Bolsa-Auxílio ao 
Desempregado, o Escola de Fábrica, o Casa Brasil e o Banco do Povo. Todos 
esses programas já contemplaram milhares de pessoas no município nos 
últimos anos. O próximo governo deverá consolidar este trabalho e ampliar 
as possibilidades de desenvolvimento sustentável com o acesso à formação 
profissional, ao emprego e à renda.

realizações 2001-2008

•	 Passamos	a	estar	entre	as	10	cidades	de	maior	Produto	 Interno	Bruto.	A	
quinta maior economia industrial do País. 

•	 Crescemos	13,5%	de	2002	a	2005,	superando	a	média	nacional	do	período	

(10,3%),	a	média	do	Estado	de	São	Paulo	(7,8%)	e	da	cidade	de	São	Paulo	
(5,6%).

•	 Nos	 últimos	 oito	 anos:	 78	 mil	 novos	 empregos	 de	 carteira	 assinada,	
crescimento de 30% no número de empregados. 

•	 Exportações	aumentaram,	na	década,	mais	de	100%.

•	 Conquistamos	grau	de	investimento	seguro	em	2007.	

•	 Formamos	6.500	alunos	através	programa	de	Qualificação	Profissional	do	
Fundo Social de Solidariedade, que visa ensinar cursos profissionalizantes 
para pessoas que estejam fora do mercado de trabalho ou que precisam 
aumentar a renda familiar.

•	 Implantamos	 8	 telecentros	 coordenados	 pela	 Secretaria	 de	 Trabalho	
(Cumbica,	Pimentas,	Casa	Brasil	–	Estrada	dos	Matos	das	Cobras,	São	João,	
Vila Flórida, Uirapuru, Bambi e Centro Integrado de Cidadania).

•	 Celebramos	 860	 contratos	 para	 empreendedores	 de	 pequeno	 porte,	
totalizando	R$	3.170.486,49	em	crédito,	através	do	Banco	do	Povo.

•	 Promovemos	maior	integração	dos	representantes	do	poder	público	com	as	
forças econômicas.

•	 Criamos	os	Centros	Integrados	de	Emprego,	Trabalho	e	Renda	(CIET).

•	 Criamos	a	Secretaria	de	Desenvolvimento	Econômico,	com	novo	foco	em	
promover o desenvolvimento.

•	 Criamos	o	Fácil	Empresarial.

•	 Implantamos	o	treinamento	de	mão-de-obra	através	de	cursos	oferecidos	
nas regiões do São João, do Cabuçu-Recreio, de Cumbica, do Taboão, dos 
Pimentas.

•	 Implantamos	o	Juventude	Cidadã	em	conjunto	com	o	Governo	Federal,	que	
em um ano formou mais de 6 mil jovens e colocou mais de 1.600 empregos 
com carteira assinada.

•	 Implantamos	cursos	profissionalizantes	no	EJA	para	cerca	de	7	mil	alunos.	

•	 Implantamos	 o	Oportunidade	 ao	 Jovem	para	 cerca	 de	 1.300	 jovens	 por	
ano.

•	 Implantamos	o	Bolsa-Auxílio	ao	Desempregado.

•	 Implantamos	o	Programa	Escola	de	Fábrica	em	conjunto	com	o	Governo	
Federal e empresas.

•	 Implantamos	o	Programa	de	 Inclusão	digital	através	dos	telecentros	e	do	
programa Casa Brasil.

•	 Criamos	os	centros	de	triagem	de	lixo	reciclável.

•	 Implantamos	 o	 Programa	 de	Micro-crédito	 como	 o	 Banco	 do	 Povo,	 em	
parceria com o Governo do Estado.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Avançar na construção do sistema público de geração de emprego, trabalho 
e renda.

2. Consolidar a política atual de desenvolvimento econômico sustentável, 
oferecendo infra-estrutura e serviços públicos necessários para a atração de 
novas empresas socialmente responsáveis, que respeitem o trabalhador, que 
tragam benefícios à cidade, que fortaleçam as empresas locais já existentes, 
com a geração de emprego e renda e que não poluam o meio ambiente.

3. Prosseguir com os programas de formação profissionalizante como o Bolsa-
Auxílio ao Desempregado e o Oportunidade ao Jovem.

4. Avançar na universalização do acesso à formação profissionalizante.

5. Consolidar a cidade como a 2ª maior economia do Estado de São Paulo, 
avançando no cenário econômico nacional.

AÇÕES:

•	 Aumentar	 os	 investimentos	 em	 obras	 de	 infra-estrutura	 e	 serviços	 na	
cidade, contribuindo para a manutenção de altas taxas de crescimento e de 
emprego. 

•	 Completar	a	revitalização	da	Cidade	Industrial	Satélite	de	Cumbica.

•	 Implantar	um	programa	de	revitalização	de	outros	centros	industriais.

•	 Continuar	 as	 gestões	 para	 atrair	 empresas	 e	 viabilizar	 grandes	
empreendimentos. 

•	 Incentivar	 o	 turismo	 ecológico	 em	 áreas	 de	 nossas	 zonas	 de	 proteção	
ambiental. 

•	 Prosseguir	simplificando	a	legislação	para	abertura	de	atividades	econômicas,	
adaptando cada vez mais a ação da Prefeitura ao dinamismo da economia, 
possibilitando também a implementação de “operações urbanas”, conforme 
possibilidades apontadas pelo Estatuto das Cidades.

•	 Continuar	aprimorando	o	sistema	público	de	emprego,	trabalho	e	renda	que	
implantamos. Isso exige oferecer serviços articulados que contribuam para 
que o trabalhador se coloque no mercado de trabalho ou crie alternativas 
próprias de renda.

•	 Ampliar	o	serviço	de	intermediação	da	mão-de-obra,	com	novos	CIET’s	nas	
grandes regiões onde ainda não chegamos.

•	 Dar	prosseguimento	aos	grandes	programas	municipais	de	renda,	o	Bolsa-
Auxílio ao Desempregado e o Oportunidade ao Jovem e às parcerias 
entre órgãos públicos para a formação da mão-de-obra. Destacam-se aí 
as parcerias inter-governamentais para a formação profissionalizante das 
pessoas que integram os grandes programas sociais, o Bolsa-Família e o 
Renda-Cidadã.

•	 Prosseguir	com	as	parcerias	para	geração	de	renda,	como,	por	exemplo,	a	
instalação de centros de triagem de lixo reciclável nas regiões onde ainda 
não existem, e a formação de cooperativas, onde pretendemos criar a 
incubadora municipal de cooperativas e um Fundo Municipal de Economia 
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Solidária.

•	 Prosseguir	 a	 política	 de	 inclusão	 digital	 de	 trabalhadores	 e	 jovens,	 com	
a ampliação do número de telecentros, a criação de mecanismos de 
participação da comunidade na sua gestão, e a implantação do curso de 
manutenção de microcomputadores.

•	 Ampliar	 os	 cursos	 profissionalizantes	 e	 oferecer	 principalmente	 as	
modalidades que formem o trabalhador nas profissões hoje mais solicitadas 
(como	 soldador,	 serralheiro,	 caldeireiro,	 mecânico	 de	 manutenção	 e	 de	
máquinas, carpinteiros e outros profissionais da construção civil, motoristas 
de	caminhão)	ou	nas	áreas	imprescindíveis	nas	diversas	profissões	(como	o	
domínio da informática).

•	 Ampliar	o	Escola	de	Fábrica	que	possibilite	ao	jovem	adquirir	conhecimentos	
profissionais necessários para sua inserção no mercado de trabalho.

•	 Prosseguir	aprimorando	a	orientação	profissional	e	o	sistema	de	certificação	
através de escolas como o Senai.

•	 Incentivar	os	empreendimentos	individuais,	solidários	e	a	microempresa.

•	 Criar	um	observatório	do	mercado	de	trabalho	que	indique	as	tendências	e	
oriente o tipo de formação a oferecer.

A Prefeitura de Guarulhos vivencia uma experiência de modernização 
administrativa com grande respeito ao seu corpo de funcionários. Para tal, 
um longo processo foi desencadeado a partir de 2001, envolvendo um 
rigoroso planejamento das ações, métodos e meios, com a definição precisa 
de objetivos e programas, sempre considerando as reais possibilidades 
financeiras e orçamentárias. Uma série de mudanças, entre as quais, a melhoria 
dos ambientes e equipamentos de trabalho e a revisão e simplificação dos 
procedimentos administrativos, repercutiram muito nas condições de trabalho 
dos funcionários e na reorganização do atendimento direto ao público. Sua 
principal marca foi a implantação do Fácil. A regionalização da Prefeitura, a 
ampliação e a melhoria das regionais da Proguaru e do SAAE, também foram 
medidas importantes. Em relação ao funcionalismo público, o atual governo 
desenvolveu uma política salarial que manteve como regra geral os patamares 
vantajosos da remuneração e garantia de emprego do funcionalismo público 
em relação ao mercado privado de trabalho. A política salarial passou primeiro 
por um período de reajustes maiores nos salários para os setores de menor 
remuneração e depois para um reajuste similar para todos. O Instituto de 

administração Pública 
e funcionalismo

desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, 
Emprego e renda
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Previdência dos Servidores Municipais foi reorganizado e adaptado à reforma 
da previdência pública nacional. Outra preocupação da atual administração 
foi com a formação dos servidores em todas as áreas. As maiores expressões 
dessa ação encontramos na Educação e na criação da Escola da Administração 
Pública, a ESAP.

Sabemos dos desafios que nos esperam. Mas, também sabemos que estamos 
dispostos a enfrentá-los, com experiência e trabalho, dando continuidade aos 
avanços conseguidos e assumindo o compromisso com a melhoria constante 
da administração municipal e das condições do funcionalismo público.

realizações 2001-2008

•	 Implantamos	o	Fácil	–	Central	de	Atendimento	ao	Cidadão	–,	com	postos	
em 8 regiões da cidade.

•	 Implantamos	o	Achar	 Fácil,	 renumeramos	 todas	 as	 casas	 e	 edificações	 e	
implantamos a sinalização com placas com os nomes das ruas.

•	 Implementamos	 o	 sistema	 de	DEFESA	CIVIL,	 desenvolvemos	 um	 sistema	
ininterrupto de 24 horas para ações emergenciais.

•	 Construímos	o	velório	da	Vila	Rio	e	do	São	João-Seródio.

•	 Reformamos	e	ampliamos	a	agência	central	dos	Serviços	Funerários.

•	 Renovamos	completamente	a	frota	funerária.

•	 Ampliamos	os	serviços	funerários	gratuitos	em	40%.

•	 Ampliamos	e	mantivemos	o	padrão	de	qualidade	e	regularidade	na	coleta	do	lixo.

•	 Licenciamos	o	aterro	sanitário.

•	 Reduzimos	custos	para	a	Prefeitura.	

•	 Ampliamos	 a	 Coleta	 Seletiva,	 organizamos	 cooperativas,	 instalamos	 a	
máquina recicladora de entulhos da Proguaru no Cabuçu.

•	 O	padrão	de	atendimento	do	Fácil	passou	a	ser	utilizado	em	vários	setores	
da administração: na Funerária Municipal, na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico	(Fácil	Empresarial),	no	Ipref,	na	Secretaria	da	Administração.

•	 Regionalizamos	a	prestação	de	serviços	através	da	ampliação	e	melhora	das	
regionais da Proguaru e do Saae.

•	 A	 política	 salarial	 manteve,	 como	 regra	 geral,	 os	 patamares	 vantajosos	
da remuneração e garantia de emprego do funcionalismo em relação ao 
mercado privado.  A política salarial passou primeiro por um período de 
reajustes maiores nos salários, para os setores de menor remuneração e 
depois para um reajuste similar para todos.

•	 Elaboramos	os	planos	de	carreira	da	Proguaru,	do	Magistério,	da	Guarda	e	
da Saúde. 

•	 Investimos	 na	 formação	 dos	 servidores	 em	 todas	 as	 áreas.	 As	 maiores	
expressões disso encontramos na Educação e na criação da Escola de 
Administração Pública, a Esap.

•	 Reorganizamos	o	IPREF	nos	adaptando	à	reforma	da	previdência.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Continuar o Programa Modernização Administrativa.

2. Contribuir para a democratização do acesso à Tecnologia da Informação.

3. Dar continuidade ao processo de valorização e formação contínua dos 
servidores públicos municipais, garantindo a todos os seus respectivos 
planos de carreira.

4. Ampliar os canais de informação e participação do servidor.

5. Ampliar os instrumentos e espaços de descentralização territorial do 
atendimento ao público.

6. Instituir canal permanente de negociação entre poder público, servidores e 
sociedade civil.

AÇÕES:

•	 Prosseguir	 firmes	 na	 política	 sadia	 e	 respeitosa	 de	 relações	 do	 Poder	
Executivo com a Câmara Municipal.

•	 Auxiliar	o	Poder	Judiciário	a	ter	instalações	adequadas	para	o	atendimento	
da população e para seu corpo de funcionários, contribuindo com a 
construção do novo Fórum no Cecap.

•	 Ampliar	a	presença	do	Procon.

•	 Ampliar	a	prestação	de	serviços	e	informações	através	da	internet.

•	 Manter	 nossa	 presença	 na	 Frente	 Nacional	 de	 Prefeitos,	 nos	 fóruns	 e	
movimentos das cidades brasileiras.

•	 Intensificar	nossas	relações	com	o	Governo	Federal.

•	 Continuar	 projetando	 a	 cidade	 de	 Guarulhos	 no	 mundo	 através	 do	
desenvolvimento e aprimoramento das relações internacionais, uma vez 
que como uma das maiores cidades com o maior aeroporto internacional 
do País, temos o dever e a necessidade destas relações com as cidades dos 
diversos países por um mundo de paz e igualdade.

•	 Manter	boas	relações	como	Governo	do	Estado.

•	 Continuar	desenvolvendo	uma	ativa	política	de	comunicação	com	a	cidade,	
intensificando especialmente a comunicação via internet e nos integrando 
no sistema de comunicação público da TV Brasil.

•	 Prosseguir	desenvolvendo	programas	de	melhoria	de	eficiência	e	qualidade	
nos Serviços Funerários.

•	 Ampliar	os	velórios,	transformando	os	cemitérios	da	Vila	Rio	e	Bonsucesso	
em cemitérios-parque.

•	 Implantar	um	novo	cemitério	para	a	região	de	Pimentas-Cumbica.

Em 2001, assumimos a Prefeitura orientados pelos seguintes princípios: 
equilibrar as finanças com crescimento da receita, combater a sonegação e 
a inadimplência, racionalizar as despesas, moralizar radicalmente a gestão 
financeira, e, ao mesmo tempo, melhorar os serviços públicos, retomando 
a capacidade de investimento. Muito esforço foi necessário para mudarmos 
o enfoque da gestão orçamentária do município, que antes era voltado 
apenas para o controle das despesas e da receita, e agora é voltado para 
os programas e ações objetivas do governo na cidade. Para tal, trouxemos 
a gestão orçamentária para a Secretaria de Governo, criamos agentes de 
orçamento em todos os órgãos da administração, para acompanhar e agilizar 
os procedimentos em todas as áreas, e criamos ainda os centros de resultado, 
permitindo vincular cada gasto aos programas e ao território beneficiado. 
Os resultados da organização e modernização administrativa foram sentidos 
na ampliação e melhoria de todos os serviços públicos, em quantidade e 
qualidade, e nos investimentos feitos em todas as áreas de ação da Prefeitura 
e em todas as regiões da cidade, com reflexos na arrecadação anual. O 
aumento da arrecadação aliado a novos métodos de planejamento e gestão, 
ao rigor no controle da despesa, ao comportamento ético da administração 
e à participação popular, através dos Conselhos de Orçamento Participativo, 
resultou em orçamentos mais reais, comprometidos com as expectativas da 
população, com mais investimentos em Saúde e Educação. 

Caberá ao próximo governo dar continuidade a este caminho de êxito, 
aprofundando nas relações com a comunidade em geral em busca de novas 
possibilidades para o crescimento sustentável da nossa cidade, com seriedade 
administrativa e transparência.

realizações 2001-2008

•	 Herdamos	dívidas,	bloqueios	ou	seqüestros	judiciais	de	recursos	financeiros,	
dificuldades com despesas de pessoal, encargos sociais, fornecedores, 

•	 Capacitar	e	formar	pessoal	da	Defesa	Civil,	melhorando	sua	comunicação	
com todos os órgãos da administração e responsáveis por serviços locais em 
outros níveis de governo.

•	 Concluir	o	Achar	Fácil	na	cidade,	e	passar	a	uma	fase	de	aprimoramento	
das placas indicativas de ruas, de numeração das novas edificações e de 
conservação da nova numeração afixada nos imóveis.

•	 Implementar	 o	 atendimento	 ao	 cidadão	 por	 telefone,	 na	 prestação	 de	
serviços e informações.

prestadores de serviços essenciais, empreiteiras de obras e impossibilidade 
de acesso ao crédito.

•	 Trabalhamos	 com	 diretrizes	 para	 equilibrar	 as	 finanças	 com	 crescimento	
da receita, combate à sonegação e à inadimplência, racionalização das 
despesas, moralização radical da gestão financeira, melhoraria dos serviços 
públicos e retomada da capacidade de investimento. 

•	 Adotamos	medidas	como	a	realização	de	um	diagnóstico	de	nossas	finanças,	
implantação do IPTU progressivo e atualização da planta genérica de 
valores, aperfeiçoamento da legislação e dos sistemas de ISS, modernização 
de processos administrativos, capacitação de pessoal, revisão de contratos, 
renegociação e pagamento de dívidas e transparência nas contas públicas.

•	 Mudamos	 o	 enfoque	 da	 gestão	 orçamentária:	 trouxemos	 a	 gestão	
orçamentária para a Secretaria de Governo, criamos um agente de 
orçamento, criamos os centros de resultados, permitindo vincular cada 
gasto, fizemos toda esta organização e modernização com os próprios 
recursos financeiros do município e com pessoal próprio.

•	 Aumentamos	a	arrecadação	anual	de	986	milhões	de	reais	em	2000,	para	
1	bilhão	446	milhões	no	ano	de	2007,	significando	uma	melhora	de	46%	
na entrada anual de recursos.

•	 Equilibramos	as	despesas	com	as	receitas.

•	 Ampliamos	 os	 recursos	 em	 Saúde	 e	 Educação	 (incluídos	 os	 gastos	 com	
pessoal), de 32% das despesas, para 50% das despesas totais.

•	 Implantamos	a	participação	popular	na	elaboração	orçamentária,	através	
do Conselho do Orçamento Participativo, e a transparência das peças 
orçamentárias, disponibilizadas via internet.

•	 Desburocratizamos	 a	 execução	 do	 orçamento	 com	 alterações	 e	 reservas	
feitas eletronicamente. 

•	 Aumentamos	o	nível	de	acerto	da	previsão	orçamentária,	que	passou	dos	
98%. 

•	 Tornamos	 realidade	 os	 grandes	 objetivos	 definidos	 no	 Orçamento	 e	 no	
PPA. 

•	 Implantamos	o	Orçamento	Criança.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Prosseguir melhorando a arrecadação, combatendo a sonegação, 
inadimplência e a informalidade.

2. Desenvolver o potencial arrecadador nas possibilidades assinaladas pelo 
Estatuto das Cidades.

3. Avançar ainda mais no controle dos custos para garantir mais recursos aos 
investimentos e serviços demandados pela cidade.
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AÇÕES:

•	 Continuar	 melhorando	 a	 gestão	 das	 receitas	 municipais	 e	 reduzindo	 os	
custos.

•	 Aprimorar	e	consolidar	o	modelo	de	gestão	que	construímos,	que	dê	suporte	
às decisões estratégicas do governo e aos programas e ações definidas, ao 
mesmo tempo em que controle a sintonia das ações nas diversas áreas com 
aquelas decisões e definições, que mantenha e aprimore a qualidade dos 
gastos públicos, que consolide os indicadores de boa gestão e de resultados, 
que permita reduzir o custeio e aumentar a capacidade de investimentos. 

•	 Ampliar	 as	 medidas	 para	 redução	 cada	 vez	 maior	 da	 sonegação,	 da	
inadimplência e da informalidade. 

•	 Estimular	o	pagamento	em	dia	dos	tributos	com	medidas	que	favoreçam	os	
contribuintes pontuais.

•	 Ampliar	o	potencial	arrecadador	do	Imposto	de	Transmissão	de	Bens	(ITBI)	
e das taxas. 

•	 Intensificar	 a	 cobrança	 dos	 devedores	 da	 Prefeitura	 inscritos	 na	 dívida	
ativa. 

•	 Potencializar	a	arrecadação	do	IPVA	com	ações	que	favoreçam	o	registro	de	
veículos na cidade. 

•	 Criar	medidas	para	generalizar	o	sistema	de	nota	fiscal	eletrônica.	

•	 Desenvolver	 o	 potencial	 arrecadador	 nas	 possibilidades	 assinaladas	 pelo	
Estatuto das Cidades, como os certificados de potencial de construção 
acima do coeficiente construtivo permitido. 

•	 Resolver	os	impasses	internos	de	competência	e	tomar	outras	medidas	para	
o crescimento da arrecadação do ISS. 

•	 Modernizar	 cada	 vez	 mais	 e	 integrar	 os	 sistemas	 informatizados	 e	 os	
cadastros da área de finanças. 

•	 Persistir	 nos	 esforços	 para	 transformar	 a	 Infraero	 em	 contribuinte	 do	
município.

•	 Intensificar	o	controle	dos	grandes	agregados	de	despesas,	especialmente	
as de pessoal, para evitar sempre os excessos, as distorções e as injustiças. 

•	 Intensificar	o	controle	dos	grandes	contratos	e	das	faturas	de	serviços	de	
energia elétrica e telefonia. 

•	 Avançar	na	apropriação	de	custos	da	estrutura	administrativa	da	Prefeitura,	
do Saae, do Ipref e da Proguaru. 

•	 Viabilizar	o	equilíbrio	dos	gastos	na	previdência	municipal.

•	 Construir	uma	alternativa	justa	e	viável	para	o	pagamento	dos	precatórios	
judiciais, em especial dentro dos marcos da Emenda Constitucional em 
andamento no Senado que destina 1,5% das receitas do município para o 
pagamento, em novas regras, dos precatórios. 

•	 Intensificar	o	controle	da	gestão	das	obras	e	dos	seus	custos	conforme	os	
preços de mercado.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Garantir que os funcionários da Proguaru continuem trabalhando para a 
empresa, nas atividades por ela programadas, controlando sua execução, 
contribuindo para os seus fins, incluindo a geração de receita à empresa, 
não permitindo a cessão de funcionários da Proguaru a outras instituições.

2. Manter a Proguaru com estrutura adequada e com número de funcionários 
comissionados estritamente necessários.

3. Manter o processo de qualificação técnica da Proguaru, capacitando-a a 
executar, com seus próprios recursos e profissionais, projetos de engenharia 
e gerenciamento de obras, mantendo e ampliando sua capacidade de 
executar diretamente obras públicas.

AÇÕES:

•	 Criar	canal	de	comunicação	direto	com	a	população	(0800).

•	 Manter	os	princípios	que	sanearam	a	Proguaru	e	a	transformaram	numa	
empresa eficiente, viável e respeitada.

•	 Manter	e	aperfeiçoar	o	plano	de	carreira	de	seus	funcionários.

•	 Manter	o	equilíbrio	econômico-financeiro	da	empresa	e	sua	regularidade	
fiscal.

•	 A	ação	da	Proguaru	continuará	como	foi	nesta	gestão,	a	ser	norteada	pelo	
plano de governo e pelas prioridades da Prefeitura, respeitada a autonomia 
administrativa da empresa, tanto no que diz respeito ao seu pessoal quanto 
aos seus contratos, e garantido o seu contato direto com a população 
interessada nas suas obras e serviços. 

Esta empresa tem uma importante participação nas ações da Prefeitura, seja 
na prestação de serviços ou na execução de obras. A atual administração 
municipal promoveu uma transformação radical na Proguaru desde 2001, 
moralizando e modernizando a sua gestão. São inúmeras as ações realizadas 
no município. Entre elas, destacamos: a colocação de asfalto em centenas 
de ruas, principalmente em bairros de periferia, a construção de dezenas de 
escolas, creches e unidades de saúde, a prestação de serviços de tapa-valas e 
de varrição e limpeza de bocas de lobo, evitando enchentes em toda a cidade 
e a reciclagem de entulhos da construção civil, reaproveitando-os em obras. 
É também responsável pela limpeza e pela portaria das escolas municipais. A 
Proguaru está presente em todos os bairros, nas mais diferentes atividades, 
trabalhando em obras novas e ajudando a conservar a cidade.

Os princípios que sanearam e modernizaram a Proguaru, transformando-a em 
uma empresa eficiente, serão mantidos no próximo governo, consolidando 
sua importante contribuição para a população guarulhense.

realizações 2001-2008

•	 Asfaltamos	centenas	de	ruas,	principalmente	nos	bairros	de	periferia.

•	 Construímos	dezenas	de	grandes	escolas	e	creches.

•	 Construímos	unidades	de	saúde,	como	o	PA	Maria	Dirce	e	várias	outras.

•	 Executamos	os	serviços	de	varrição	e	limpeza	de	bocas	de	lobo.

•	 Iniciamos	a	reciclagem	dos	entulhos	de	construção	civil.	

•	 Duplicamos	os	serviços	de	tapa-valas.	

•	 Executamos	os	serviços	de	limpeza	e	portaria	das	escolas	municipais.

•	 Superamos	graves	problemas	financeiros.

•	 Implantamos	um	programa	de	desenvolvimento	técnico	e	operacional.

•	 Trabalhamos	 para	 a	moralização	 e	modernização	 da	 estrutura:	 todos	 os	
funcionários da Proguaru trabalham exclusivamente para e na Proguaru; a 
Proguaru passou a trabalhar com uma estrutura enxuta.

•	 Regularizamos	o	PCM,	passou	a	ser	executado	exclusivamente	através	de	
contratos assinados entre a Proguaru e cada um dos moradores.

Gestão Eficaz da Cidade
Proguaru

Proguaru
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A participação popular é fundamental em uma concepção democrática de 
governar. Desde 2001, este princípio tem norteado o modo de governar a 
cidade, pois entendemos que não se faz mudanças estruturais sem a participação 
da sociedade. Por isso, nunca na história de Guarulhos tantos canais de 
participação efetiva do cidadão foram abertos. O Orçamento Participativo, o 
Saúde Participativa e os grandes conselhos populares são alguns exemplos que 
expressam o compromisso com a ética e a transparência na condução da vida 
pública. O diálogo permanente do poder público com entidades populares, 
sindicais, vereadores, empresariais, igrejas e outros setores representativos têm 
contribuído para a definição de políticas democráticas, preocupadas com os 
anseios e necessidades populares. Contudo, a co-gestão com a comunidade, 
se por um lado trás direitos, por outro deve também levar responsabilidades 
ao cidadão, que precisa se conscientizar da importância da sua participação 
para construir a Guarulhos que queremos. 

O futuro governo continuará se pautando pelos princípios da ética e da 
transparência, aprofundando as relações com os diferentes setores da 
comunidade de forma a incorporá-los cada vez mais nos processos de gestão 
e decisão sobre suas ações.

realizações 2001-2008

•	 Abrimos	 diversos	 espaços	 de	 diálogo	 entre	 a	 administração	 pública	 e	 a	
população.

•	 Implantamos	o	Orçamento	Participativo,	com	45	mil	participantes,	3.180	
representantes eleitos nas plenárias para acompanhar as ações do Governo, 
80% das ações do Governo foram indicadas nas plenárias, 1.080 horas 
por ano de formação para todos os representantes eleitos desde 2005, 
garantindo acesso às informações e buscando a construção da autonomia 
das lideranças sociais na sua ação no Conselho e nos Fóruns Regionais.

•	 Implantamos	a	Saúde	Participativa.

•	 Implementamos	mais	de	20	Conselhos	Paritários.	

•	 Mantivemos	 diálogo	 com	 os	 partidos	 políticos,	 entidades	 populares,	
sindicais, empresariais, igrejas e outros setores representativos da cidade. 

•	 Respeitamos	 a	 autonomia	 das	 instituições	 da	 sociedade,	 inclusive	 dos	
partidos políticos.

Programa de governo 2009-2012

DIRETRIZES:

1. Consolidar o Orçamento Participativo.

2. Consolidar os diversos canais de participação cidadã, promovendo sua 
articulação.

3. Garantir condições para que os diversos conselhos municipais continuem 
atuantes.

AÇÕES:

•	 Trabalhar	intensamente	com	os	processos	que	aprofundam	a	democracia	
participativa e com o respeito à autonomia das organizações da sociedade, 
inclusive dos partidos políticos e seus processos internos.

•	 Continuar	com	o	Orçamento	Participativo,	hoje	bienal,	ampliando	o	âmbito	
de suas discussões para a questão orçamentária, as formas de aumentar 
a arrecadação e de diminuir o custeio para ampliar os investimentos, 
aperfeiçoando seu processo de tomada de decisão e os mecanismos de 
retorno das informações às lideranças e ao povo.

•	 Aperfeiçoar	o	Saúde	Participativa,	e	avançar	para	novos	fóruns	de	Juventude	
Participativa e Segurança Participativa.

•	 Integrar	 em	debates	 e	 ações	 comuns	os	diversos	 tipos	de	 conselhos	nas	
regiões da cidade e na cidade como um todo.

•	 Aperfeiçoar	os	processos	de	formação	de	lideranças,	garantia	maior	de	uma	
cidadania madura e de processos transparentes na administração pública. 

•	 Aprimorar	e	aprofundar	os	mecanismos	de	controle	social	e	participação	
popular.

Participação e
Controle Popular

Sebastião Almeida é filiado ao PT desde os anos 80, época em que atuou no sindicalismo 
metalúrgico. Nos anos 90, presidiu a Federação Estadual dos Servidores Municipais. Em 
2000, foi eleito vereador de Guarulhos. Em 2001, a convite do prefeito Elói Pietá (PT), 
presidiu o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade (SAAE), conseguindo grandes 
avanços.
Almeida está na Assembléia Legislativa desde 2002. Foi presidente da Comissão de Fiscalização e Controle 
(2003-2004)	e	da	Comissão	de	Meio	Ambiente	(2005-2006),	que	sob	sua	presidência	foi	uma	das	atuantes	
comissões permanentes da Casa. Entre algumas ações, investigou a venda de lotes irregulares no Parque 
Estadual de Ilhabela; discutiu o redimensionamento da área de proteção e recuperação de mananciais da 
Bacia do Guarapiranga; e levantou questões em torno do tratamento e armazenamento de lixo radioativo 
no	Estado.	Criou	e	preside	a	Frente	Parlamentar	em	Defesa	da	Água	e	encabeçou	a	criação	da	Frente	
Parlamentar pela Agenda 21 na Alesp.
Pelo trabalho na área ambiental, Almeida conquistou em 2005 o prêmio de Destaque 
Nacional em Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável, 
concedido por ONGs que trabalham no setor.
Entre os projetos de maior destaque, está o que garante a idosos o direito de viajar gratuitamente de 
ônibus pelo Estado e o que combate o nepotismo na Assembléia, proibindo a contratação de parentes de 
deputados estaduais na Casa.
A seriedade de seu trabalho fez com que Sebastião Almeida fosse aprovado pelo Movimento Voto 
Consciente, entidade que avaliou o desempenho de todos os deputados estaduais paulistas. Almeida foi 
considerado um dos mais sérios e respeitados parlamentares do Estado.
O reconhecimento ao seu primeiro mandato como deputado foi notório nas urnas. 
Sebastião Almeida foi reeleito com quase 90 mil votos, sendo o quinto deputado mais 
votado da bancada petista na Casa. Almeida é casado e tem três filhas.

Uma história de compromisso com o povo
O candidato a vice-prefeito na chapa de Almeida é o advogado Carlos Derman. Presidiu a Proguaru, empresa 
pública municipal, durante os últimos sete anos e meio. Lá, implantou um programa de reforma gerencial 
e recuperação da companhia que a tornou muito mais eficiente e útil para o município. Metalúrgico, ele foi 
vereador de 1989 a 1992. Milita pelas causas sociais e populares desde a juventude. Carlos Derman é casado 
e tem três filhos.
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