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Resultado da Consulta Pública sobre o Programa 
de Governo da candidatura de Marina Helou para a 
Prefeitura de São Paulo

O programa de governo da candidatura de Marina Helou e Marco Dipreto foi 
construído a partir das demandas e do acúmulo de conhecimento e propostas das 
organizações sociais e dos movimentos e coletivos.

Ainda assim, foi publicado em plataforma colaborativa para Consulta Pública, no 
período de 30 de setembro a 03 de outubro. Esse relatório apresenta as contribuições 
postadas na plataforma, a avaliação da equipe técnica e o encaminhamento dado para 
a 2a versão do programa.

Além disso, estão expostas contribuições recebidas de outras fontes, inclusive da 
interação da candidata com a sociedade e com os demais candidatos a prefeitura.

I - Emancipar as pessoas

3.2 Ensino Fundamental

Comentários sobre 

Oferecer merenda de qualidade, promovendo a transição para refeições à base de 
alimentos não processados e alimentos orgânicos, adquiridos de produtores agrícolas 
familiares e uso do leite integral, substituindo o composto lácteo achocolatado e cafeinado. 
Nossa meta é chegar a 50% dos produtos da merenda escolar adquiridos da Agricultura 
Familiar até o final da nossa gestão em todos os níveis da educação. Implementar 
programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para todas(os) as(os) 
alunas(os) da rede e preparar as(os) professoras(es) para implementar a BNCC.

Autor: L  •   2020-10-02 22:01:43

No debate da Band, ao referenciar projeto(s) existente(s), como as hortas orgânicas, 
e dar um maior objetivo, como inclusão na alimentação escolar da primeira infância, 
mostra que pode fortalecer pequenos e médios produtores que possuem dificuldades em 
investimentos. E que tal, também, incluir atividades nas escolas que incentivem pequenas 
hortas. Algumas escolas já possuem, mas, ampliar para um maior número seria muito 
bom. Melhoria a qualidade e ensina a necessidade de uma boa alimentação.

Avaliação da equipe

A proposta merece acolhimento, através da inclusão de um incentivo às escolas 
que se propuserem a construir hortas nas escolas, sendo um ponto de valoração na 
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distribuição do orçamento escolar. 

Sugestão de texto para o PG:

[acréscimo de um item nas propostas do tema Ensino Fundamental] 

10 - Considerar, no momento da elaboração do projeto de lei orçamentária, a 
existência de projetos para a construção de hortas, pelas unidades escolares de ensino 
infantil e ensino fundamental, cujos alimentos possam ser utilizados na merenda escolar.

4.1 Atenção Básica|Primária

Comentários sobre 

Descentralização da saúde, por meio de Saúde intersetorial e próxima das pessoas. 
A prevenção e promoção da saúde devem ser tarefa intersetorial e as equipes da 
Estratégia Saúde da Família devem estar preparadas para isso. Esporte e lazer, cultura, 
saneamento, mobilidade, habitação, todos esses aspectos interferem na promoção da 
saúde.O trabalho realizado pela Secretaria da Saúde deve estar cada vez mais alinhado 
com as atividades das outras secretarias, principalmente da Secretaria de Assistência 
Social, de modo que a promoção da saúde das pessoas considere também a prevenção, 
o bem-estar social e as necessidades de determinado grupo familiar. Esse trabalho será 
desenvolvido por meio da divisão dos territórios das subprefeituras em microrregiões, 
para que um número restrito de residências e famílias fique sob a responsabilidade de 
uma equipe multidisciplinar da prefeitura envolvida na implantação dos Territórios da Paz. 
Além disso, a regionalização do sistema de saúde proporcionará maior democratização 
das instituições e ampliação da participação e do controle social.

Autor: L  •   2020-10-02 21:47:43

Alguns institutos vêm sofrendo com a falta de renovação de funcionários no 
sentido que não entra novos, muito por falta de concurso, enquanto saem por 
problemas de saúde, licença maternidade, aposentaria entre outros. Trabalhar 
com fluxo reduzido para um número maior de pacientes gera muitas ineficiências do 
serviço. E o serviço que é de qualidade sofre críticas devido problema de logística. 
Saúde não é somente médico e paciente, é uma equipe multiprofissional da saúde 
e paciente. Da prefeitura, o que pode ser feito para um bom funcionamento dos 
institutos que são de grande importância para uma parcela de paulistanos? 
Depois da realização da consulta, muitas vezes vem o exame. E muitos institutos são os 
realizadores do exame, e necessitam permanecer o atendimento.

Avaliação da equipe

O fortalecimento do SUS é fundamental e nossa proposta é que seja feito através 
da ampliação da Estratégia Saúde da Família. Esse modelo se baseia em atendimento 
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multidisciplinar, com médico(a) generalista (ou especialista em saúde da família), 
enfermeiro(a) generalista (ou especialista em saúde da família), auxiliar ou técnico(a) 
de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A meta é atingir 100% de cobertura 
territorial através da Estratégia de Saúde da Família e a resolutividade de 80% dos casos. 
Dessa forma, iremos desafogar a fila do atendimento nos equipamentos de média e alta 
complexidade.

Essa contribuição não requer mudança no PG.

12. Segurança Urbana na cidade de São Paulo

Comentários sobre 

Tornar a cidade de São Paulo mais segura para meninas e mulheres, ao fortalecer a 
Patrulha Maria da Penha de São Paulo e outros projetos de prevenção e enfrentamento 
à violência de gênero.

Autor: Henrique Macedo  •   2020-10-02 17:45:39

Atualmente a GCM e o Município possuem o Guardiã Maria da Penha, criado no 
decreto Municipal No 55.089 em 08 de Maio de 2014 que, pela sanção da Lei municipal 
No 16.165 de 13 de Abril de 2015, o Programa passa a integrar uma política de estado. 
Assim, a GCM com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres colaboram para 
dar assistência às vítimas de violência. Seria incrível ampliar o programa e integrar com 
outras pastas para o fortalecimento dessa política de prevenção. Incluso pensando em 
criar outras ações para outros grupos vítimas de violência.

Avaliação da equipe

A contribuição é positiva ao sugerir a ampliação do programa de assistência às 
mulheres vítimas de violência. O programa já prevê o aumento da oferta e fortalecimento 
dos serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência, como 
os Centros de Referência da Mulher (CRM). Mas é preciso articular a ação da Secretaria 
de Política para Mulheres à outros programas da prefeitura e à atuação da Guarda Civil 
Municipal. Por isso é necessário desenvolver uma política de prevenção e enfrentamento 
à violência contra mulheres.

Sugestão de texto para o PG:

[acréscimo de um item nas propostas do tema Equidade de Gênero] 

18 - Instituir e Implantar no Município a Política Paulistana de Prevenção e 
Enfrentamento à Violência contra Mulheres, articulando programas intersetoriais - dentre 
eles, a Guardiã Maria da Penha - para identificar as mulheres vitimadas por essa violência, 
organizar o fluxo de acolhimento e encaminhamento à programas e projetos que acolham, 
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empoderem e rompam o ciclo de violências e traumas que acometem estas mulheres, 
bem como implantar uma agenda municipal de prevenção à esse tipo de violência.

Comentários sobre 

Construir na cidade de São Paulo uma política de segurança urbana e cidadã, 
moderna e garantidora de direitos para todos os grupos populacionais paulistanos, por 
meio do fortalecimento de uma agenda intersetorial de prevenção às violências, justiça 
social e, principalmente, articulando as ações da Secretaria de Segurança Urbana com 
as ações das demais secretarias da gestão municipal.

Autor: Henrique Macedo  •   2020-10-05 15:45:22

São Paulo possui atualmente o https://www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br/ 
que utiliza câmeras públicas e privadas. Também possui muitos diferentes sistemas de 
vigilância e chamadas de emergência. Um programa criado durante a Copa, o Centro de 
Comando de Monitoramento da Copa em SP poderia ser reestruturado e passar para o 
controle do município que poderia seguir o exemplo da prefeitura de Belo Horizonte que 
tem o COP-BH: GESTÃO INTEGRADA E INTELIGENTE DE PROBLEMAS PÚBLICOS DE BELO 
HORIZONTE. Essa iniciativa, cuja gestora é Geórgia Ribeiro Rocha, tem como objetivo 
aumentar a capacidade de resposta a problemas públicos gerais, de segurança pública, 
viário, transporte público entre outros. Para isso desenvolveu uma sala integrada de gestão 
com todos os agentes públicos responsáveis pela atuação no município, facilitando a 
articulação de serviços públicos, além de permitir uma análise preditiva dos problemas 
no município. Seria necessário governança e boa gestão, que só investimento.

Avaliação da equipe:

Essa contribuição está alinhada aos objetivos do Programa de Governo. Não é 
possível barrar a utilização de câmeras pela segurança pública, então precisamos de 
políticas para monitorar seus usos. Ao coordenar a gestão deste programa de forma 
compartilhada, integrada e  articulada entre diferentes atores responsáveis pelos 
serviços públicos, garantiremos a rápida resposta da prefeitura aos problemas que 
atingem o município, além de possibilitar uma gestão inteligente, que poderá traçar 
análises  preditivas dos problemas no município e encaminhar, de forma preventiva, os 
equipamentos públicos para as áreas mais expostas aos fatores de risco.

Sugestão de texto para o PG:

[Acréscimo de um item nas propostas do tema Segurança urbana] 

12 - Ampliar o Programa City Câmeras de SP, como uma forma de aumentar a 
capacidade de resposta da gestão municipal a problemas públicos gerais, de segurança 
pública, viário, transporte público entre outros. As câmeras instaladas na cidade passarão 
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a ter gestão compartilhada entre GCM, SAMU, Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil e 
pastas da zeladoria do município, no âmbito de uma política municipal de uso e gestão 
das imagens dessas câmeras, garantindo que a prefeitura e a comunidade desenvolvam 
políticas de controle sobre o uso destas imagens.

Comentários sobre 

Ampliar a formação (inicial e continuada) da GCM em temas relativos à política 
antirracista, temas relativos ao enfrentamento à violência de gênero e redução de danos 
como forma de enfrentamento ao uso abusivo de drogas, prevenção à violência e cultura 
de paz.

Autor: Luís Bravo  •   2020-10-24 03:59:15

Incluir a Justiça Restaurativa no repertório de formação dos agentes da GCM.

Avaliação da equipe:

Contribuição aceita.

Sugestão de texto para o PG:

11. Ampliar a formação (inicial e continuada) da GCM em temas relativos à política 
antirracista, [acréscimo]  justiça restaurativa, temas relativos ao enfrentamento à 
violência de gênero e redução de danos como forma de enfrentamento ao uso abusivo 
de drogas, prevenção à violência e cultura de paz.

12.1 Territórios da Paz

Comentários sobre 

Vamos criar Núcleos de Segurança, Convívio Urbano, Direitos Humanos e Cultura de 
Paz em cada território a fim de desenvolver estratégias para a diminuição de contextos 
de violência.

Autor: Luís Bravo  •   2020-10-24 04:06:45

Inserir a Justiça Restaurativa como ferramenta para o desenvolvimento de 
Núcleos Comunitários de Transformação de Conflitos que permitam a articulação em 
rede, de líderes comunitários e de instituiçoes, e a disseminação de novas formas de 
se lidar com as tensões relacionais, fomentando competências e capacidades para 
se lidar com conflitos de maneira participativa e criativa sob a ética da não-violência. 
Dentre outras coisas, busca-se desfazer círculos viciosos de violência e fortalecer culturas 
convivenciais, evitando os efeitos destrutivos das intervenções punitivistas.
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Avaliação da equipe:

A Justiça Restaurativa e a mediação de conflitos poderão ser importantes ferramentas 
de atuação do Poder Público nos Territórios da Paz. Estas ferramentas poderão gerir 
conflitos territoriais, como Festas nas Ruas (pancadões, por exemplo), organização de 
praças, manifestações nas ruas - bem como qualquer outro uso compartilhado de áreas 
públicas.

Sugestão de texto para o PG:

[acréscimo de parágrafo ao final do item Territórios da Paz] 

A principal estratégia será a justiça restaurativa e mediação de conflitos. Tais 
ferramentas permitem a articulação entre a comunidade, a rede de líderes comunitários 
e atores públicos dos territórios de instituições, além de ser uma modalidade de gestão 
comunitária bastante efetiva para lidar com as tensões relacionais, fomentando 
competências e capacidades para se lidar com conflitos de maneira participativa e 
criativa sob a ética da não-violência. Os Territórios da Paz serão instâncias baseadas 
nos territórios, que entre outros ganhos, terão como resultado desfazer círculos viciosos 
de violência e fortalecer culturas convivenciais, evitando os efeitos destrutivos das 
intervenções punitivistas. 

13. Esporte e lazer

Comentários sobre 

Estimular a prática esportiva entre os jovens, como o basquete de rua, skate, práticas 
aquáticas, aulas de circo e artes marciais, passeios ciclísticos e corridas de rua. Ampliar 
a participação comunitária no Conselho Municipal de Esportes e Lazer.

Autor: L  •   2020-10-02 21:56:05

Gostei, aproveitando. Para as futuras obras, o pensam de criação de ladrilhos que 
captam e armazenam energia produzida por caminhada. Poderia ser uma redução de 
custo nos gastos de energia e estimular a população.

Avaliação da equipe

Essa é uma tecnologia já disponível e testada quanto à durabilidade, facilidade de 
implantação e viabilidade econômica. São placas que funcionam através de indução 
eletromagnética por bobinas para gerar energia com o movimento provocado pelos 
passos.
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Sugestão de texto para o PG:

[acréscimo de um item nas propostas do tema Cidade Sustentável] 

13. Desenvolver estudos para implantação de sistema de geração de energia 
renovável e limpa em áreas de grande circulação de pessoas (energia solar e energia 
dinâmica gerada pelos pedestres), principalmente em centros comerciais e de bairro e 
no entorno de terminais de ônibus e estações de metrô e trem, e que alimentem sistemas 
de iluminação pública e de acesso à informação pela população (Wi-Fi, Operação do 
Transporte Público, etc.).

II - Transformar o futuro

3. Cidade Sustentável

Comentários sobre 

Exemplo dessa melhoria possível é a estratégia para combate às enchentes e 
inundações. A construção de piscinões e grandes obras de drenagem tem deixado a 
desejar: gasta-se muito dinheiro e o resultado é sempre o mesmo — lama, lixo, odor, 
proliferação de vetores e demora na limpeza, com transtornos para toda a população 
e enorme prejuízo, principalmente para os mais necessitados. Em vez de dessas grandes 
obras, a nossa cidade precisa de uma mudança de visão. Precisamos ampliar e fortalecer 
a arborização urbana, priorizando as regiões que sofrem com o fenômeno “ilhas de calor” 
e implantar corredores verdes, com o objetivo de aumentar a permeabilidade do solo e 
reduzir o acúmulo de água.

Autor: L  •   2020-10-02 21:31:57

Sabemos que 40% do esgoto não é tratado, e as águas reconhecidas pelos piscinões? 
O que é feito ou pode ser feito? São Paulo já enfrentou crises hídricas, e todo tratamento 
de esgoto pode gerar energia. Os piscinões não deveriam servir somente para captação 
das águas poluídas, deveria servir também para captar o material que seria tratado.

Avaliação da equipe:

Os piscinões são grandes obras que fazem parte das estratégias de macro drenagem, 
assim como o desassoreamento dos principais rios paulistanos. Porém, como o texto do 
Programa de Governo indica (baseado em análises e estudos técnicos), eles já não podem 
ser considerados como solução para os graves problemas existentes na cidade, em 
razão, principalmente, das alterações no regime de chuvas (causadas pelas mudanças 
climáticas). Desde a implantação dos primeiros piscinões, foi possível verificar que a 
manutenção e a limpeza destas unidades após os eventos são problemas recorrentes, 
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causando impactos negativos diretos à vizinhança. Nossa proposta é mais abrangente e 
busca atacar os fatores causadores dos problemas de drenagem (cujas soluções técnicas 
atuais e conservadoras olham para a concentração das águas em determinados locais). 
Pretendemos ir além: precisamos ampliar os índices de permeabilidade do solo, estimular 
e implantar pequenos pontos de retenção e infiltração da água (reduzindo o volume 
que escoa superficialmente) a montante em cada microbacia, e ampliar a arborização 
urbana com espécies adequadas. As copas das árvores adultas conseguem amortecer 
e armazenar grande volume de água nos primeiros 20 a 30 minutos de chuva, o que 
permite que o sistema de drenagem não seja colapsado. Isso é fundamental para este 
novo formato de chuva - maior volume de água em menor período de tempo. Quanto aos 
pontos de retenção e infiltração de água no solo, isso se dará pela reforma dos passeios 
e calçadas e com a implantação de jardins de chuva e florestas de bolso - espaços que 
servirão para o convívio e o lazer da população.

E, por fim, com investimentos no tratamento dos esgotos (também por novas 
tecnologias e métodos) e na renaturalização dos rios, espera-se que suas águas estejam 
em melhor qualidade em breve, resgatando, assim, a função ecológica dos cursos d’água.

Essa contribuição não requer alteração do PG

Comentários sobre 

Exemplo dessa melhoria possível é a estratégia para combate às enchentes e 
inundações. A construção de piscinões e grandes obras de drenagem tem deixado a 
desejar: gasta-se muito dinheiro e o resultado é sempre o mesmo — lama, lixo, odor, 
proliferação de vetores e demora na limpeza, com transtornos para toda a população 
e enorme prejuízo, principalmente para os mais necessitados. Em vez de dessas grandes 
obras, a nossa cidade precisa de uma mudança de visão. Precisamos ampliar e fortalecer 
a arborização urbana, priorizando as regiões que sofrem com o fenômeno “ilhas de calor” 
e implantar corredores verdes, com o objetivo de aumentar a permeabilidade do solo e 
reduzir o acúmulo de água.

Autor: L  •  2020-10-02 21:34:12

Para enfrentamento de enchentes, gostei da ideia de arborização, aumento da 
permeabilidade do solo e diminuir “ilhas de calor”, união da sustentabilidade e inovação. 
Fato que é um problema do século passado, acredito que é uma boa alternativa; porém, 
não pode parecer a única solução. Não é somente a periferia que sobre com as enchentes, 
o centro de São Paulo também, o que mostra variedade de áreas. Aproveitando, qual a 
possibilidade de algumas arvores por São Paulo (principalmente em regiões periféricas) 
serem árvores frutíferas?
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Avaliação da equipe

De fato, a cidade de São Paulo tem locais que sofrem com maior intensidade e 
regularidade os problemas de enchentes e inundações, e também com as consequências 
das chuvas torrenciais - como os deslizamentos de terra. Uma das soluções propostas no 
Programa de Governo para isso é investir maciçamente na arborização urbana. Quanto 
à sua contribuição, sim: muitas destas árvores podem - e devem - ser frutíferas. Várias 
espécies são muito adequadas ao ambiente urbano, seja pelo porte, seja por manter 
suas folhagens durante todo ano, além de servirem como abrigo e fonte de alimento para 
a fauna.

Sugestão de texto para o PG:

Exemplo dessa melhoria possível é a estratégia para combate às enchentes e 
inundações. A construção ...., com o objetivo de aumentar a permeabilidade do solo e 
reduzir o acúmulo de água. [acréscimo] Esta ação incluirá espécies nativas de árvores 
frutíferas adequadas ao ambiente urbano (porte e tipo de copa).

4.3 Propostas complementares ao Plano Municipal de Cultura

Comentários sobre 

Estabelecer Protocolo Climático para as políticas e as atividades culturais do 
município, intensificando o compromisso da cidade com a transição para uma sociedade 
de baixo carbono. Ex: Transição| Renovação Energética dos Equipamentos, Gestão de 
Resíduos, protocolos para sequestro ou compensação de carbono.SP Museu a Céu Aberto: 
estimular a arte urbana e as manifestações artísticas nos espaços e equipamentos urbanos, 
ampliando a participação de artistas e ativistas (artivistas) na dinâmica da cidade, e 
apoio a iniciativas de recuperação de espaços públicos de interesse da coletividade.

Autor: L  •   2020-10-02 21:58:21

Estimular o crédito de carbono. Poderia ter um trecho abordando o assunto (crédito 
de carbono para Sampa).

Avaliação da equipe:

O Município de São Paulo já se beneficiou diretamente da comercialização do crédito 
de carbono em virtude da implementação do sistema de usinas termoelétricas que utilizam 
os gases de efeito estufa produzidos por resíduos sólidos do aterro Bandeirantes. Existem 
muitos outros projetos, principalmente de geração de energia renovável, que podem ser 
implementados pela iniciativa privada e pelo Poder Público.
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Sugestão de texto para o PG:

[acréscimo de um item nas propostas do tema Cidade Sustentável]

14. Estimular a implantação de projeto de geração de energia renovável e de captura 
de carbono no Município para a comercialização de Certificados de Redução de Emissões 
no Mercado Mundial de Créditos de Carbono.

III - Criar Soluções

1.1 Reduzir a Subutilização de imóveis

Comentários sobre 

Garantir o acesso a unidades existentes (vazias, não utilizadas ou subutilizadas), com 
aplicação de instrumentos de gestão urbana definidas pela legislação nacional, como o 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e do IPTU progressivo no 
tempo, com especial atenção às áreas com infraestrutura implementada e ativa, como 
ocorre nas áreas centrais da cidade.

Autor:  Lucian De Paula Bernardi  •   2020-10-07 06:19:32

Instituir mecanismos para que a sociedade civil possa denunciar terrenos e imóveis 
ociosos, subutilizados ou vazios, permitir que os técnicos das subprefeituras possam incluir 
imóveis no cadastro de PEUC e cruzar os dados já disponíveis no GeoSampa, de área do 
lote, metragem construída, e zoneamento, para automaticamente registrar lotes sujeitos 
a enquadramento na PEUC e listá-los para averiguação pela subprefeitura/SMDU

Avaliação da equipe

Nossa proposta é atuar por toda a cidade mas de forma regionalizada. Neste sentido, 
o papel das equipes das Coprefeituras na identificação de imóveis subutilizados ou não 
utilizados é fundamental, com acompanhamento, sistematização e verificação pelos órgãos 
competentes (SMDU) para a sequência das ações.

Sugestão de texto para o PG:

Garantir o acesso a unidades existentes (vazias, não utilizadas ou subutilizadas 
[acréscimo], identificadas e mapeadas por território - Distrito/Coprefeitura - por meio 
de levantamento em campo e/ou indicação de organizações e coletivos sociais), com 
aplicação de instrumentos de gestão urbana definidas pela legislação nacional, como 
o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e do IPTU progressivo no 
tempo, com especial atenção às áreas com infraestrutura implementada e ativa, como 
ocorre nas áreas centrais da cidade.
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Comentários sobre 

Regularização urbanística e fundiária de ocupações e assentamentos precários que 
garantam melhorias habitacionais, associadas ao provimento de infraestrutura (água, 
esgoto, drenagem) e articuladas a intervenções urbanas de melhoria do espaço urbano, 
como a implantação de equipamentos e espaços públicos de qualidade (educação, 
esporte, lazer e cultura), a melhoria e expansão da iluminação pública, a melhoria de 
passeios, calçadas e do pavimento de ruas, estímulo e apoio à manifestação artística — 
arte urbana, dentre outras ações.

Autor: Lucian De Paula Bernardi  •   2020-10-28 22:33:48

É preciso criar alguma progressividade na COSIP, a taxa de ilumianção 
pública. Hoje é um valor fixo regressivo. Quem mora na Freguesia do Ó, sem 
iluminação na rua, paga os mesmos 9,70 que o morador de Higienópolis que 
tem iluminação de LED em todas as quadras e manutenção sempre em dia. 
Da mesma forma, o barzinho do seu zé no Jaçanã paga os mesmos 30,58 
da COSIP comercial que paga a Google na Faria Lima. Isso é absurdo. 
A COSIP deveria ter alguma progressividade ou escalonamento, sendo isenta ou 
muito baixa para contas de luz pessoais, e progressivamente mais altas, conforme os 
consumidores gastam mais luz, ou de acordo com a valorização do bairro ou imóvel onde 
moram.

Avaliação da equipe

A contribuição vem ao encontro das diretrizes do programa e deve ser incorporada.

Sugestão de texto para o PG:

Regularização urbanística e fundiária de ocupações e assentamentos precários 
que garantam melhorias habitacionais, associadas ao provimento de infraestrutura 
(água, esgoto, drenagem, energia) e articuladas a intervenções urbanas de melhoria do 
espaço urbano, como a implantação de equipamentos e espaços públicos de qualidade 
(educação, esporte, lazer e cultura), a melhoria e expansão da iluminação pública 
[acréscimo] (incluindo a revisão dos critérios de cobrança da COSIP), a melhoria de 
passeios, calçadas e do pavimento de ruas, estímulo e apoio à manifestação artística — 
arte urbana, dentre outras ações.

2.1 Saneamento ambiental integrado

Comentários sobre 

Associar o sistema de alerta para eventos extremos às intervenções no saneamento, 
acompanhada de treinamento para as comunidades localizadas em áreas vulneráveis 
e de risco. Criar sistema de alerta para a população evitar determinados trechos e 
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áreas com risco de enchentes e inundações mais severas, em articulação com setores 
estratégicos como a Defesa Civil, Centro de Gerenciamento de Emergências, Companhia 
de Engenharia de Tráfego, Infraestrutura Urbana, Serviços e Assistência Social e com os 
meios de comunicação, de forma inovadora e eficiente.

Autor:  L  •   2020-10-02 21:37:41

Indo para o lado do “achismo”, penso que moradores que a anos convivem com 
enchentes sabem do problema, anúncio pode parecer uma ofensa a inteligência. Pois, 
é algo que eles já sabem. Poder melhor a forma que esta escrito, ou apresentar uma 
alternativa aos moradores (abrigos).

Avaliação da equipe

Esta proposta está relacionado a um amplo programa de gerenciamento de riscos 
em áreas vulneráveis e suscetíveis, seja por inundações, seja por escorregamento e 
deslizamento de encostas. O que vemos em São Paulo é uma boa capacidade e estrutura de 
monitoramento dos eventos extremos (chuvas torrenciais) pelo Centro de Gerenciamento 
de Emergência (CGE) e Defesa Civil. Porém, a informação sobre a possibilidade de 
ocorrência de problemas decorrentes das chuvas intensas não chega às pessoas que 
residem ou estão nas áreas críticas. O sistema de alerta é uma das formas de repasse de 
informação para proteção das pessoas. O gerenciamento de riscos é uma necessidade 
para a cidade de São Paulo, principalmente em razão das alterações no regime de 
chuvas. E este gerenciamento pressupõe ações estruturais (obras e intervenções físicas) 
e não estruturais (informação, treinamento, capacitação para os momentos críticos).

Essa contribuição não requer alteração do PG.

4. Mobilidade

Comentários sobre 

Incentivar o uso de meios alternativos de deslocamento e a implantação de estruturas 
cicloviárias pelo território da cidade, integradas ao sistema de transporte coletivo de 
massa, englobando a definição de regras para oferta de serviços de locação e outros 
tipos de prestação de serviços que se utilizem de bicicletas e congêneres.

Autor:  Lucian De Paula Bernardi  •   2020-10-07 06:26:21

incluir a instalação de bicicletários públicos, cobertos, gratuitos e seguros em todos 
os terminais urbanos da cidade, rodoviárias e calçadões.
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Avaliação da equipe

A contribuição deve ser incorporada ao texto do Programa de Governo, considerando 
as estratégias de ampliação e fortalecimento da malha cicloviária e o incentivo ao uso da 
bicicleta como meio de deslocamento.

Sugestão de texto para o PG:

Incentivar o uso de meios alternativos de deslocamento e a implantação de estruturas 
cicloviárias pelo território da cidade, integradas ao sistema de transporte coletivo de 
massa [acréscimo] e que contemple a instalação de bicicletários públicos, cobertos, 
gratuitos e seguros, englobando a definição de regras para oferta de serviços de locação 
e outros tipos de prestação de serviços que se utilizem de bicicletas e congêneres.

Comentários sobre 

Esse tema está alinhado e contribui para o atingimento dos ODS no 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 16 e 17.

Autor: Lucian De Paula Bernardi  •   2020-10-07 06:24:47

Incluir mais um item: a regulamentação do programa BikeSP, lei 16.547/16, já vigente 
porém nunca implementado, que garante remuneração para munícipes que utilizem 
a bicicleta para se deslocar ao local trabalho ou estudo. A política de incentivo reduz 
as emissões da cidade, desaglomera os ônibus, promove massa crítica de ciclistas 
aumentando a segurança, e complementa renda principalmente na periferia, que 
concentra a maior parte dos usuários de bicicleta. Esta renda adicional ainda colabora 
para estimular a economia local e fomentar as subcentralidades periféricas da cidade.

Avaliação da equipe:

A contribuição deve ser incorporada ao texto do Programa de Governo, considerando 
esta como um componente das estratégias de incentivo ao uso da bicicleta como meio 
de deslocamento.

Sugestão de texto para o PG:

[acréscimo de item nas propostas do tema mobilidade]

Regulamentar o programa BikeSP, instituído pela Lei Municipal nº 16.547/16, 
visando garantir mecanismos creditícios de incentivo ao uso da bicicleta como meio de 
deslocamento no território municipal.

Comentários sobre 

Criar o Fórum do Transporte Sustentável da Cidade de São Paulo como órgão 
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consultivo, com participação e atuação ativa da sociedade organizada, para definição 
de diretrizes e estratégias seguras e sustentáveis a serem encaminhadas ao CMTT, com 
reflexos na revisão do Plano de Mobilidade, do funcionamento dos serviços de aplicativos 
e redefinição das tarifas, com vistas à redução nominal e estruturação de fontes de 
financiamento ao transporte público.

Autor: Lucian De Paula Bernardi  •   2020-10-07 06:29:09

Anular a concessão da Zona Azul, que impede a possibilidade de uma política de 
preços para incentivar/desincentivar o estacionamento de automóveis de diferentes 
formas em diferentes partes da cidade, e vincular essa renda ao fundo de transportes 
para redução da tarifa e ampliação da infraestrutura de mobilidade ativa e coletiva.

Avaliação da equipe

Este é um dos aspectos que pretendemos dialogar no Forum de Transporte 
Sustentável e no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, com definição coletiva e 
de forma participativa das possíveis mudanças na Zona Azul.

Essa contribuição não requer alteração do PG.

Comentários sobre 

Consolidar, melhorar e modernizar a frota e oscorredores exclusivos de ônibus,como 
estratégia para o deslocamento seguro e com qualidade pelos usuários, de desestímulo 
ao uso de veículos particulares, bem como para a redução de emissão de gases tóxicos 
e de poluentes.

Autor: Lucian De Paula Bernardi  •   2020-10-07 06:30:55

Ampliar o horário de funcionamento de corredores e faixas exclusivas de ônibus para 
que sejam 24h, e modernizar a frota ou os corredores para controle à distância dos semáforos 
provocando a “onda verde” de prioridade dos ônibus

Avaliação da equipe

Este é um dos aspectos que pretendemos dialogar no Forum de Transporte Sustentável 
e no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, com definição coletiva e de forma 
participativa sobre a ampliação dos horários dos corredores de ônibus. Com relação à 
onda verde, ela já está contemplada no Programa de Governo, com priorização para os 
corredores de transporte coletivo.

Essa contribuição não requer alteração do PG.
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Alterações propostas pela própria equipe

Nos debates que a Marina Helou participou e outras interações com os demais 
candidatos, ela reconheceu a legitimidade e importância de algumas proposta e 
considerou que as boas ideias precisam ter espaço no programa de governo e na futura 
gestão, independente de sua autoria. 

Assim, solicitou à equipe que analisasse o programa de governo das demais 
candidaturas para identificar aquelas que são consistentes com seu programa e relevantes 
para a sociedade, com a finalidade de incorpora-las à segunda versão do programa.

I - Emancipar as pessoas

3.2 Educação Fundamental

Proposta de Bruno Covas

Transformar todas as salas de aula da rede em ambientes digitais, para tornar a 
aprendizagem mais atraente a nossas crianças e jovens, além de adquirir 465 mil tablets 
com internet para os alunos do ensino fundamental.

Sugestão de texto para o PG

Acréscimo do texto integral como novo item nas propostas do tema Ensino 
Fundamental

5. Juventudes

Proposta de Jilmar Tatto

Criar o Programa TER – Trabalho, Educação e Renda. O TER irá oferecer cursos 
técnicos nas áreas da Cultura, Esporte, Turismo e Alimentação Saudável, entre outras, por 
meio da Fundatec, e será direcionado para os jovens, com pagamento de bolsas através 
do programa Bolsa Trabalho, e tendo como contrapartida o trabalho nas subprefeituras, 
pontos de cultura, áreas de esporte e lazer, entre outros.

Sugestão de texto para o PG:

Acréscimo do texto integral como novo item nas propostas do tema Juventudes.
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II - Transformar o futuro

3. Cidade Sustentável

Proposta de Bruno Covas

A cidade vai ganhar novos parques, como o Augusta e o Paraisópolis, há anos 
aguardados pela população, e terá manutenção cuidadosa e permanente das unidades 
já existentes.

Sugestão de texto para o PG:

7. Criação de [acréscimo] novos parques, como o Augusta e Paraisópolis, e parques 
lineares em conjunto com as ações de renaturalização de rios e córregos.

5.1 Empreendedorismo e geração de emprego

Proposta de Guilherme Boulos

Implementar Frentes de Trabalho com contratação de mão-de-obra direta ou por 
meio de cooperativas, visando:

• Serviços de limpeza urbana;
• Serviços de saneamento básico;
• Cuidado a idosos;
• Reflorestamento e reparação de danos ambientais, como conservação de 

jardins e de áreas verdes públicas de pequena extensão;
• Serviços de zeladoria a partir das subprefeituras;
• Obras de moradia e infraestrutura;
• Produção agrícola orgânica para merenda escolar e outras políticas públicas 

de segurança alimentar;
• Confecção de uniformes escolares e outros uniformes de serviço público, como 

equipamentos de proteção individual (EPIs para hospitais) e Guarda Civil 
Metropolitana.

Sugestão de texto para o PG:

Acréscimo do texto integral como novo item nas propostas do tema Empreendedorismo 
e geração de emprego.

Proposta de Márcio França

15. Criação do Índice da Igualdade Social. Promoção da Igualdade e Respeito 
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à Pluralidade: Estabelecimento de um Índice Social de Igualdade como critério de 
qualificação e classificação em todas as contratações de produtos e serviços feitas pela 
Prefeitura de São Paulo.

Sugestão de texto para o PG:

Acréscimo do texto integral como novo item nas propostas do tema Empreendedorismo 
e geração de emprego.

Proposta de Márcio França

Apoio a Reabertura de Comércio: abrir até 250 mil microempresas de graça e 
emprestar até 3 mil reais, com juro zero, para que possamos voltar a crescer e gerar 
empregos. Sem fiador.

Sugestão de texto para o PG:

Acréscimo do texto integral como novo item nas propostas do tema Empreendedorismo 
e geração de emprego.

III - Criar Soluções

2.1 Saneamento ambiental integrado

Proposta de Jilmar Tatto

Criar, na administração municipal, instância voltada ao saneamento e segurança 
hídrica, responsável pela elaboração e execução das Políticas Municipais, bem como 
pelo acompanhamento e controle da execução dos contratos com a concessionária dos 
serviços, com rigorosa fiscalização das metas contratuais.

Sugestão de texto para o PG:

Acréscimo do texto integral como item 5 das propostas do tema Saneamento 
ambiental integrado.

Proposta de Márcio França

Ampliação e Implantação da Educação Ambiental em 100 % das escolas do município 
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de São Paulo.

Sugestão de texto para o PG:

7. Gestão e manejo de resíduos sólidos domiciliares:

a) ........................;

b) implementação de programa de educação ambiental e comunicação social em 
resíduos, visando a qualificação e a ampliação da participação e adesão da população 
nesse serviço, [acréscimo] inclusive através da Educação Ambiental em 100% das 
escolas do município de São Paulo;

3.3 Combate às emissões de gases tóxicos e a seus efeitos negativos à saúde

Proposta de Russomano

Desenvolver um programa municipal de controle da poluição veicular que aponte 
no tecido urbano da cidade quais as regiões e vias de tráfego que recebem a maior 
carga poluente, implementando medidas de compensação e controle localizadas que 
impliquem em redução das emissões locais e mitiguem os efeitos da poluição.

Sugestão de texto para o PG:

4. Melhorar e modernizar os mecanismos de monitoramento da qualidade do 
ar, integrando-os às redes de monitoramento dos órgãos estaduais, de forma a 
acompanhar a evolução dos resultados das ações propostas nesse capítulo (ampliação 
da cobertura vegetal e melhoria da tecnologia utilizada nos veículos adotados nos 
serviços públicos) [acréscimo], bem como as regiões e vias de tráfego que recebem a 
maior carga poluente, implementando medidas de compensação e controle localizadas 
que impliquem em redução das emissões locais e mitiguem os efeitos da poluição.

4. Mobilidade

Proposta de Andrea Matarazzo

Aplicar o conceito de traffic calming ou tranquilização do tráfego, que é um conjunto 
de medidas para moderação do tráfego motorizado, uma alternativa para que as ruas 
sirvam a todos, criando espaços de circulação seguros para os modos não motorizados; 

Estabelecer melhorias na rede de semáforos para o pedestre, como a revisão dos 
tempos de espera e de travessia;

Proposta de Jilmar Tatto e também presente no programa de Joice Rasselman
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Acalmar a cidade, criando Zonas Calmas, redesenhando vias segundo os conceitos 
de Visão Zero e adotando tempos semafóricos que permitam a travessia segura das vias 
– especialmente de idosos, crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Sugestão de texto para o PG

Acréscimo do texto integral da proposta de Jilmar Tatto (por ser mais amplo) como 
item 17 das propostas do tema Mobilidade.

Proposta de Jilmar Tatto

Estabelecer políticas de incentivo financeiro à aquisição e à manutenção de 
bicicletas. Deverá ser regulamentada a lei que criou o Programa BikeSP, que prevê o 
repasse de subsídios da Prefeitura aos trabalhadores que adotam a bicicleta para seus 
deslocamentos. 

Sugestão de texto para o PG

Acréscimo do texto integral como item 19 das propostas do tema Mobilidade.

Além de incorporar as boas propostas de outros candidatos à Prefeitura de São 
Paulo, aproveitamos para complementar propostas que já constavam do programa, mas 
não estão suficientes claras, ou para incluir novas propostas.
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I – Emancipar pessoas

2. Equidade de gênero.

[Acréscimo da expressão “mulheres cis e trans” sempre que cabível]

Agora, tendo como base o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, vamos 
avançar ainda mais para alcançar a igualdade de gênero, tendo como eixos a autonomia 
econômica e a capacitação para o mercado de trabalho; o enfrentamento à violência 
contra a mulher, cis e trans; a saúde das mulheres e seus direitos reprodutivos; a educação, 
a cultura e a qualidade de vida; a participação política e o controle social; os direitos 
humanos, o enfrentamento ao racismo e à transfobia e a desigualdade geracional.

_______________

1. Garantir a participação ativa de mulheres, cis e trans, na formulação das políticas 
públicas do município. Metade das Secretarias Municipais e metade das Coprefeituras 
serão lideradas por mulheres, cis e trans.

_______________

3. Promover a autonomia econômica das mulheres, cis e trans, por meio das 
Coprefeituras, com apoio às iniciativas de acesso a crédito, fomento às práticas de 
economia solidária e apoio ao empreendedorismo e ao afroempreendedorismo.

_______________

6. Garantir as mulheres negras, cis e trans, prioridade nos programas de apoio a 
maternidade e combater firmemente os indicadores negativos de negligência com elas.

7. Eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios dos currículos e materiais didáticos 
da Educação Fundamental e inserir conteúdo voltado para a igualdade de gênero e 
combate à violência contra a mulher, cis e trans, com participação de professoras(es), 
mães, pais e responsáveis, e núcleos e coletivos da sociedade civil.

8. Promover a ampliação, a qualificação e a humanização das ações de atenção 
integral à saúde das mulheres, cis e trans, na rede pública e desenvolver programas 
para reduzir a incidência de HIV/Aids e outras DSTs entre mulheres cis e trans.

9. Aumentar a oferta e fortalecer os serviços especializados de  atendimento à 
mulher, cis e trans, em situação de violência4, como os Centros de Referência da Mulher 
(CRM), que prestam acolhida, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às 
mulheres, cis e trans, em situação de violência.
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10. Incentivar o atendimento prioritário às mulheres, cis e trans, em situação de 
violência na concessão de unidades habitacionais municipais.

11. Fortalecer a segurança cidadã e o acesso à justiça às mulheres, cis e trans, em 
situação de violência.

12. Ampliar o acesso das mulheres, cis e trans, em situação de rua aos centros de 
apoio à mulher e proporcionar maior atenção a sua saúde, por meio das equipes de 
Consultórios na Rua e serviços da Atenção Básica.

_______________

15. Estimular a formulação e a difusão de dados e indicadores sobre o trabalho 
das mulheres cis e trans.

3.1 Educação Infantil – 0 a 6 anos

[Alteração da proposta 6]

Instituir índice de qualidade das creches e das escolas de Ensino Infantil, articulado 
com a comunidade, gestoras(es), sociedade civil e a comunidade acadêmica, [acréscimo] 
que será aplicado nas creches e escola administradas diretamente pela Prefeitura e 
nas administradas por Organizações Sociais através de convênio.

6. Política Municipal para o Uso Abusivo de Álcool 

 [Incluir Álcool e Drogas, em todos os trechos (Instituto Sou da Paz)]

[Incluir dois itens nas propostas (Instituto Sou da Paz)]

6. A realização de levantamentos epidemiológicos sistemáticos dos padrões de 
consumo de álcool na cidade, em seus diversos modos e grupos de consumo, sob a 
responsabilidade de instituições de referência na comunidade científica, garantindo que 
a prefeitura tenha insumos para o desenvolvimento de uma política sobre o uso abusivo 
de álcool na cidade. 

7. O estabelecimento sistemas de licença para venda de bebidas alcóolicas que leve 
em conta locais e horários de consumo, público consumidor, graduação alcoólica dos 
produtos comercializados e capacidade econômica do comerciante.
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1. Diversidade sexual

[Alteração do primeiro parágrafo]

As políticas de diversidade sexual devem estar conectadas com as demais políticas, 
olhando a população LGBTIQ+ como múltipla e com demandas múltiplas também. Por 
isso, a ação da Prefeitura vai se pautar na garantia de direitos como forma de valorizar 
a diversidade de gênero, reunir os diversos pontos de vista sobre as políticas públicas e 
promover maior equidade e justiça social, tornando as políticas públicas municipais mais 
legítimas, perenes e efetivas.

12. Segurança urbana

[Acrescentar proposta (Sou da Paz)]

12- Construção e implementação do Programa Paulistano de segurança Pública 
Preventiva - O programa será voltado para a potencialidade que o município possui na 
gestão de uma agenda preventiva de segurança, e na capacidade de enfrentamento 
municipal para questões relacionadas à violência a partir de seus equipamentos de saúde, 
educação, assistência social, mobilidade urbana. Estabelecerei metas e um programa 
de resultados, de forma integrada e intersetorial, com alocação de fundos específicos 
para que as pastas engajadas no oferecimento de segurança pública possam executar 
e a dar sustentabilidade às suas iniciativas. Para tal, terei como referência o SUSP que 
traz uma oportunidade ao determinar a criação de planos municipais de Segurança 
Pública e Defesa Social, cuja não elaboração pode bloquear repasses orçamentários da 
União. Sabe-se que atualmente, a  a Secretaria Municipal de Segurança Urbana publicou 
Portaria SMSU No 3 instituindo um grupo de trabalho para elaboração de uma proposta 
de plano, contudo, até o momento, não temos o resultado deste pleito. 

13- Integrar o Prêmio de Desempenho em Segurança Urbana - PDSU22 ao Plano 
Municipal de Segurança previsto na lei do SUSP, central para a orientação das ações e 
a consolidação de sua atuação voltada à prevenção e para a mediação de conflitos e 
resolução de problemas.

II – Transformar o futuro

1.1 Empreendedorismo e geração de renda

Criação de uma renda básica de cidadania, que será implantada gradualmente, 
iniciando por mulheres solo com filhas(os) nos Territórios da Paz, através da associação 
da Prefeitura com bancos comunitários que utilizam moedas sociais digitais, associando 
transferência de renda, organização autônoma da sociedade e desenvolvimento da 
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economia local.

III – Criar soluções

1. Urbanização social e moradia

[Acréscimo após o último parágrafo do item 1.1 Reduzir a subutilização (cujo título 
será suprimido)]

Além da regularização urbanística e fundiária dos assentamentos precários, 
outra estratégia a ser adotada está relacionada ao apoio e incentivo aos mutirões e à 
autoconstrução, por meio de assistência técnica, garantindo a segurança das edificações 
e o respeito às técnicas construtivas.

O Plano Diretor precisa estar alinhado com as estratégias propostas, garantindo 
maior autonomia para que as coprefeituras façam a identificação e a notificação 
das áreas subocupadas, desocupadas ou abandonadas (juntamente com a SMDU), 
destinando esses terrenos para a habitação social ou, se for o caso, transformando em 
ZEIS  - Zonas Especiais de Interesse Social.

O Plano Diretor também precisa prever cotas e proporções alternativas, como, por 
exemplo, a relação entre gabarito e permeabilidade - o edifício ganha em altura desde 
que seja garantida a existência de áreas permeáveis no interior do lote ou, ainda, permitir 
o aumento de 0.5 ponto no coeficiente de aproveitamento se for para habitação social, 
ou ainda transferir esse potencial construtivo na mesma macrozona para esse tipo de 
habitação.

Mesmo assim, é preciso manter e aplicar instrumentos previstos no Plano Diretor 
que são essenciais para o planejamento urbanístico da cidade, como a outorga onerosa, 
incentivar o uso da Quota Ambiental, manter a delimitação da Zona Rural e as ZEIS já 
previstas.

[Supressão do título 1.1 Reduzir a subutilização (mantendo o texto)]

[Alteração nas propostas]

1. Garantir o acesso a unidades existentes (vazias, não utilizadas ou subutilizadas) 
[acréscimo] e a construção de novas unidades habitacionais, com aplicação de 
instrumentos de gestão urbana definidas pela legislação nacional, como o Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o IPTU progressivo no tempo [acréscimo] 
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e os Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), com especial atenção 
às áreas com infraestrutura implementada e ativa, como ocorre nas áreas centrais da 
cidade.

3. [Acréscimo] Aplicar o conceito de Urbanização Social por meio da regularização 
urbanística e fundiária de ocupações e assentamentos precários que garantam melhorias 
habitacionais, associadas ao provimento de infraestrutura (água, esgoto, drenagem e 
energia) e articuladas a intervenções urbanas de melhoria do espaço urbano, como a 
implantação de equipamentos e espaços públicos de qualidade (educação, esporte, lazer 
e cultura), a melhoria e expansão da iluminação pública [Acréscimo] (incluindo a revisão 
dos critérios de cobrança da COSIP), a melhoria de passeios, calçadas e do pavimento 
de ruas, estímulo e apoio à manifestação artística — arte urbana, dentre outras ações.

[Inserção de dois novos itens (após o item 3) e renumeração dos demais]

4. Implementar amplo programa de construção e reforma de moradias, resgatando 
os mutirões e a autoconstrução/reforma de Habitações de Interesse Social (HIS), 
contemplando assistência técnica para orientar, acompanhar e auxiliar as iniciativas 
comunitárias e coletivas.

5. Estimular e apoiar a elaboração e a implementação dos Planos de Bairro 
(instrumento previsto no Plano Diretor Estratégico - PDE) nos assentamentos vulneráveis, 
por meio de processos participativos e democráticos.

4. Mobilidade

[Complementação do penúltimo parágrafo antes das propostas]

..... Queremos trazer o conceito - Paris em 15 minutos - para São Paulo. Levar acesso 
a renda, trabalho, educação, comercio, lazer, verde a apenas 15 minutos da sua casa, 
[acréscimo] através de “bairros multifuncionais”, trazendo serviços para atender as 
demandas e necessidades das pessoas. A transformação terá início nos equipamentos 
e espaços públicos (incorporação de usos múltiplos e compatíveis com a infraestrutura 
- como ações de cultura e lazer em escolas), contemplando mudanças estruturais no 
sistema viário (ampliação dos espaços para pedestres e bicicletas) e na ampliação e 
redefinição de áreas verdes.

[Supressão do item 17 das propostas de Mobilidade]
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IV – Nutrir Vínculos

[Inserir um subtema em Valorização, Requalificação e Eficiência do Serviço 
Público]

5.1 Fortalecimento da Integridade no Setor Público

Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e a adesão de valores, 
princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre 
os interesses privados no setor público.  Em nossa proposta, toda a governança da 
administração pública municipal deve estar pautada no fortalecimento da Integridade 
no setor público. O tema não pode estar restrito à Controladoria Geral do Município e 
demais instituições de controle. Queremos fortalecer a ideia que o controle interno não 
é responsabilidade apenas dos órgãos de controle, mas de todos os servidores públicos 
e daqueles que se relacionam com o estado. Queremos que todos os servidores públicos 
se considerem os primeiros responsáveis pelo controle dentro da administração pública. 
Acreditamos que uma atuação preventiva, colaborativa, pautada em transparência, 
participação política, planejamento e valorização do servidor público seja o caminho 
para o fortalecimento da integridade.

Nossas propostas para o tema são:

1. Valorização  e maior autonomia da Controladoria Geral do Município (CGM).

2. Maior enfoque e fortalecimento da  atuação preventiva e consultiva da 
Controladoria Geral do Município.

3. Fortalecimento do  papel consultivo da advocacia pública como um braço 
de apoio ao gestor público

4. Capacitação dos servidores públicos em temas de controle interno e 
integridade na administração pública.

5. Disseminação de diretrizes para que políticas públicas sejam realizadas com 
base em planejamento, análise de riscos e evidências.

6. Fortalecimento da transparência com a divulgação semestral dos 
resultados do Programa de Metas e indicadores vinculados a outros instrumentos 
de planejamento (PPA, PDE, ODS, etc).

7. Fortalecimento da governança e alinhamento entre os instrumentos de 
planejamento municipais (planos setoriais, programa de metas, peças orçamentárias, 
metas municipalizadas ODS, etc), com garantia de participação social massiva em 
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todo o ciclo desses instrumentos (elaboração, implementação, monitoramento e 
avaliação).

8. Fortalecimento de políticas de Governo Aberto: mais transparência 
ativa, mais estímulos para ampliação da participação política, fortalecimento 
dos conselhos participativos, garantia de acessibilidade nos portais eletrônicos 
municipais, garantia de realização de audiências públicas presenciais e online em 
horários e locais acessíveis e com ampla divulgação prévia.


