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Esse programa é um convite para construirmos em conjunto uma nova
São Paulo. 

Esta, que é a cidade mais populosa da América Latina e está entre as dez
maiores do mundo com 12 milhões de habitantes e 6% da população do
Brasil. Sendo o principal centro econômico do país, a cidade das
diversidades, da cultura e acima de tudo das oportunidades, também
pode se transformar na cidade mais inclusiva e bem preparada para os
desafios do presente e do futuro. 

Queremos e precisamos enfrentar todo tipo de desigualdade e
discriminação seja de classe, de gênero, de raça, orientação sexual ou
condição física e psicossocial. 

Queremos uma cidade pensada para todas as pessoas e, principalmente,
uma cidade que não exclua as diversidades e as pessoas com deficiência
das soluções urbanas. Defendemos uma política de renda básica  para as
famílias de baixa renda, que sofreram com os impactos da pandemia e
estão em situação de vulnerabilidade. 

Neste momento em que tantas vidas foram perdidas, essa medida pode
garantir o isolamento social para todos como direito. Neste programa as
lutas e demandas das pessoas com deficiência são transversais e
estruturam todos os pontos.

POR UMA CIDADEPOR UMA CIDADE
INCLUSIVA EINCLUSIVA E
ACOLHEDORAACOLHEDORA
“Se tirarmos todas as rampas de uma cidade, muitas pessoas

terão dificuldade de se movimentar e acessar espaços. 
Mas se tirarmos todas as escadas e só restarem as rampas,

com certeza todos conseguirão se locomover.

Isso não é um manifesto contra escadas, mas um exemplo de
que cidades mais inclusivas e acessíveis são cidades

pensadas para todas as pessoas.”

Andréa Werner



Investimento de 31% do orçamento do municipal na educação;

Voltas às aulas só quando for seguro para os estudantes e trabalhadores;

Valorização do magistério: aumento real dos salários dos professores,
diminuição da jornada em sala de aula sem redução da remuneração, e
incentivo à formação continuada, inclusive aos profissionais da rede
parceira;

Realização de concursos e convocação de todos os profissionais
aprovados em concursos que ainda estão válidos;Lutar por melhores
condições de trabalho para os profissionais da rede parceira, visando a
isonomia e a qualidade, tendo em vista que hoje a rede parceira
representa 84% do total de atendimentos das crianças de 0 a 3 anos;

Investimento em educação inclusiva de verdade, com adaptações na
infraestrutura das escolas, na contratação e capacitação de corpo técnico;

Oferta de parques e espaços de brincar nas escolas, adaptados para
crianças com deficiência, bem como ampliação da infraestrutura de
bibliotecas, laboratórios, quadras e espaços de convivência;

Maior articulação e capacitação continuada do corpo técnico do Centro de
Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) com a comunidade
escolar;

Inclusão de libras no currículo das escolas municipais; 

Propor política de educação de surdos bilíngue além das EMEBS com
participação dos surdos e suas instituições representantes e familiares. 

Em relação à qualidade do ensino, defendemos uma proposta
pedagógica inclusiva voltada para a formação escolar e para a formação
do pensamento crítico, estimulando a autonomia, reflexão e empatia,
fundamentais para o combate às desigualdades sociais.

Por isso, propomos:

UMA CIDADE COMUMA CIDADE COM
EDUCAÇÃO INCLUSIVAEDUCAÇÃO INCLUSIVA
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Debater com a comunidade escolar temas como as ampliações das
escolas de tempo integral e alternativas à progressão continuada;

Promoção e multiplicação de práticas pedagógicas inclusivas ampliando o
acolhimento a imigrantes e refugiados e de combate ao capacitismo
(preconceito com pessoas com deficiência), racismo, machismo,
homofobia e todo tipo de preconceito por meio de canais amplos de
comunicação,

Erradicar o analfabetismo na cidade de São Paulo com estímulo e
fortalecimento da educação de jovens e adultos, especialmente de
pessoas com deficiência, estruturando as escolas para isso;

Criação de cursos públicos e gratuitos voltados para a formação de
programadores e profissionais de tecnologia;

Combater a política de privatização dos Centros Educacionais Unificados
(CEUs).

Redução do número de alunos em salas em todos os ciclos, criando um
plano de reforma e construção de novas escolas;

Ampliação e fortalecimento da rede de proteção social com a criação de
políticas públicas intersetoriais para a garantia do desenvolvimento pleno
de crianças e adolescentes; como a criação de projeto que vise instituição
de acolhimento e apoio noturno as crianças cujas mulheres mães que
trabalham no turno da noite; 

Combater todos os processos de privatização de ensino e terceirização
do trabalho de todas as categorias nas UEs, reforçando que todos os
trabalhadores da escola são educadores

Criar o professor intérprete de surdos para atuar nas unidades de ensino
regular bem como instrutores surdos. Produzir material pedagógico em
libras , bem como avaliações em libras. Obrigatoriedade do Atendimento
Especializado no Contraturno (AEE) estruturado em toda rede municipal
de ensino;

Mais vagas em creche pela administração direta, para sanar o déficit
histórico que existe na cidade;Promoção da participação social com
gestão democrática em todas as escolas da rede municipal da
administração direta e parceira com fortalecimento dos Conselhos;
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UMA CIDADE QUEUMA CIDADE QUE
APOIE AS MULHERESAPOIE AS MULHERES

Segundo a PNAD 2018, 40,5% dos lares brasileiros são chefiados por
mulheres e mães solo. Uma em cada 5 mulheres cuida sozinha dos filhos
em São Paulo, especialmente mães de pessoas com deficiência que são
abandonadas pelos parceiros em 78% dos casos (levantamento do
Instituto Baresi em 2012).

Depressão, ansiedade e suicídio são comuns por conta da grande carga
de desgaste mental, que é ampliada quando se tem um filho com
desenvolvimento atípico em uma sociedade preconceituosa e, sem poder
contar com tratamento público de qualidade, especialmente quando
falamos da mulher negra e periférica.

Dados do Núcleo de Gênero e do Centro de Apoio Operacional Criminal
(CAOCrim), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), indicam que
durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou 30% em
nosso município. Muitas mulheres estão em isolamento social,
convivendo intensamente com seus agressores, especialmente mulheres
com deficiência que, muitas vezes, não conseguem buscar apoio por não
possuírem uma rede de apoio familiar mais ampla, ou porque,
historicamente, a gestão municipal tem promovido um desmonte das
políticas públicas de proteção e assistência social.

Garantir a segurança, a autonomia e a qualidade de vida das mulheres é
garantir o direito de todas as pessoas. Construir uma rede de apoio para
as mães e suas famílias, que vá além das escolas, é fundamental para
garantir um futuro melhor para todas.

Projeto de renda básica mensal para que as mães atípicas de baixa renda,
na grande maioria das vezes mães solo, possam efetivar o exercício do
cuidar de seus filhos com qualidade;

Promover ações de inclusão das mulheres no mercado de trabalho por
meio da promoção da autonomia e independência financeira;

Por um programa de capacitação profissional e geração de renda voltado
à mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de
vulnerabilidade social, com criação de um fundo para fornecimento de
microcrédito a mulheres que queiram montar seu próprio negócio; 
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Combate à violência contra a mulher por meio de campanhas
socioeducativas nos meios de comunicação de massa, nas escolas e nos
serviços públicos em geral;

Ampliação do investimento em serviços especializados: Centros de
Referência, Casa Abrigo, Unidades referência em Saúde, Contracepção de
emergência e a profilaxia de infecção pelo HIV;  

Defesa da capacitação os servidores públicos, em particular na área de
saúde e segurança, para o atendimento adequado às mulheres vítimas de
violência, especialmente mulheres com deficiência;

Inclusão de intérprete de libras em todos os serviços públicos do
município;

Fortalecer a Patrulha Maria da Penha da GCM (Guarda Civil Municipal)
com capacitação para atender mulheres com deficiência; 

Assegurar o direito ao desembarque das mulheres entre as paradas
obrigatórias (pontos de ônibus) a partir das 22h e das mulheres com
deficiência em qualquer horário;

Extensão do Passe Livre para acompanhantes de crianças matriculadas
na educação infantil, bem como usuários de serviços de saúde ou
assistência social; 

Lutar para assegurar que as maternidades, casas de parto e hospitais da
rede pública e privada, permitam a presença de doulas e acompanhantes
especializadas durante todo o período do trabalho de parto, do parto e
pós-parto imediato, sempre que solicitado pela parturiente;

Ampliação das Casas de Parto no município com administração direta e
atendimento a usuárias do SUS, como centros públicos de referência do
parto natural e de combate ao intervencionismo e à violência obstétrica; 

Proteger a livre amamentação em todos os espaços e criar mecanismos
legais que inibam o constrangimento ou proibição desta prática;

Defesa de políticas de saúde integral da mulher, que contemplem
aspectos da vida social e não apenas seus direitos sexuais e reprodutivos
e agravos de saúde relacionados a eles, tais como: saúde mental, relação
com as condições de opressão a que estão submetidas como o
machismo, racismo e homofobia, invisibilidade de mulheres mães e
trabalhadoras, mães de pessoas com deficiência ou mulheres com
deficiência;
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DIGNIDADE HUMANA,DIGNIDADE HUMANA,
ASSISTÊNCIA SOCIAL EASSISTÊNCIA SOCIAL E
PROMOÇÃO DA SAÚDEPROMOÇÃO DA SAÚDE

O cuidado é inerente à vida e, em algum momento, todas as pessoas
necessitam dele, seja no início da vida, quando bebê e criança pequena,
seja ao final dela, quando o idoso também fica dependente. É sob essa
perspectiva que queremos uma São Paulo que acolha e se preocupe com
as pessoas em todos os momentos de suas vidas. 

A atual gestão a frente da prefeitura não encara as políticas de saúde e
assistência social como direito a ser garantido pelo Estado, por isso
convivemos diariamente com o desmonte do SUS (Sistema Único de
Saúde) e do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).

Nós defendemos o Sistema Único de Saúde universal, 100% público,
estatal e de qualidade, e a manutenção e ampliação dos pilares
fundantes do SUS, tais como equidade, universalidade e participação
popular.

Da mesma maneira, defendemos a Assistência Social como política de
Estado, garantidora dos direitos próprios à dignidade humana. É
inaceitável que o orçamento da pasta siga sendo cortado. Só entre 2016
e 2019, a redução foi de 33% de acordo com o levantamento da Rede
Nossa São Paulo. 

Nesse momento de pandemia, em que as famílias estão ainda mais
vulneráveis, é necessário ampliar o investimento em saúde e assistência
social, com transparência e controle social, além de construir políticas
transversais entre a pasta e outras áreas como a saúde, educação,
cultura, habitação e meio ambiente.

Licença diagnóstico de um mês para pais e mães de crianças ou
adolescentes diagnosticados com deficiência ou doença crônica ou rara;

Direcionar 5% do orçamento público municipal para investimento na pasta
de Assistência Social;

Concurso e contratação direta dos profissionais de saúde e assistência
social com valorização de todas as categorias e condições de trabalho
adequadas com a defesa de um plano de carreira aos profissionais e
redução da jornada de trabalho com manutenção dos salários; 77



Ampliação e fortalecimento de todos os espaços de participação na
gestão da cidade: Movimentos Sociais, instâncias de Controle Social do
SUS, Conselho de Representantes nas subprefeituras, Conselho Municipal
da Saúde, Conselhos regionais, Fóruns, etc.;

Defesa radical do SUS público, gratuito, de qualidade para todos e todas,
completamente estatal, pondo fim aos contratos com entes privados na
gestão indireta de serviços públicos, por meio de programa de transição
que não reduza a assistência à população;

Ampliação e fortalecimento dos Núcleos de Apoio à Inclusão Social para
pessoas com deficiência (NAPS);

Fortalecimento da Rede de Proteção Social com investimento em
infraestrutura, ampliação de recursos humanos, físicos, materiais e ações
intersecretariais;Fortalecimento das políticas de apoio que atuem no
contraturno escolar das crianças de 4 e 5 anos;

Mais celeridade na compra e distribuição pelo SUS de Órteses, Próteses e
Meios Auxiliares de Locomoção (OPMs);

Adaptação e acessibilidade de todos os equipamentos dos serviços de
saúde para atender às necessidades de pessoas com deficiência como
macas, equipamentos de mamografia e outros;

Ampliação da área de cobertura do Transporte Especial (TEA) para as
pessoas com deficiência;Valorização e investimento na Atenção Primária
em Saúde (APS), na ampliação e dimensionamento adequado da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) em conjunto com o Núcleo de Apoio
à Saúde da Família (NASF), de forma a responder às necessidades de
saúde no território;

Combate ao desmonte da COVISA imposto pela atual gestão;
Treinamento dos profissionais da saúde e assistência social em
maternidades e casas de parto para atuação humanizada na
comunicação e acolhimento das famílias quando do nascimento de bebês
com deficiências ou doenças raras/crônicas; 

Revisão das políticas de educação para autoproteção (conhecidas como
educação sexual) para que sejam emancipatórias e respeitem as
especificidades culturais, sociais e sexuais de cada mulher;

Defesa do progressivo fechamento dos leitos em instituições manicômios
com efetiva ampliação da Rede de Apoio Psicossocial (RAPS) e todos os
seus equipamentos no munícipio, de acordo com os princípios da Luta
Antimanicomial, redução de danos emancipatória e saúde coletiva.
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Estudos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, apontam que
investimentos na primeira infância são economias futuras, e que quanto
mais cedo o investimento for feito, maiores as taxas de retorno à
sociedade (menores níveis de criminalidade, melhor convívio social,
melhores resultados escolares, etc.). Os retornos dos investimentos na
gestação chegam a ser três vezes maiores do que os que já são
realizados na fase adulta. 

Atualmente, existem mais de 1,7 milhão de idosos no município, o que
corresponde a 15% da população paulistana, segundo a Fundação Seade.
A pesquisa mostra que o envelhecimento no município está acima da
média nacional e é constituído, sobretudo, por mulheres. Em 2017, 60%
dos idosos eram desse gênero. As questões apontadas neste estudo, no
entanto, mostram que vive-se mais nas zonas que desfrutam de melhor
estrutura urbana e que são melhor atendidas por serviços, com destaque
especial para as áreas de saúde e educação. 

Além disso, cerca de 24% da população da cidade de São Paulo tem
algum tipo de deficiência, são milhares de pessoas diariamente
ignoradas pelo Poder Público que não garante acessibilidade, segurança,
educação, moradia, oportunidades e direitos para todas essas pessoas e
suas famílias. Sem contar as milhares de pessoas que são vítimas da
violência social urbana e passam a conviver com as sequelas dessa
cidade violenta.  

Uma cidade que trabalha para a equidade entre as crianças, entre os
idosos e entre as pessoas com deficiência, é uma cidade que trabalha
para garantir o direito de todos.

UMA CIDADE PARAUMA CIDADE PARA
BEBÊS, CRIANÇAS EBEBÊS, CRIANÇAS E
IDOSOSIDOSOS

Criar programas de promoção do desenvolvimento infantil para além da
escola, dialogando com políticas intersetoriais de atendimento, garantindo
o desenvolvimento pleno e integral a todas às crianças;

Organizar os espaços públicos para a recepção de crianças pequenas,
garantindo a segurança e interação entre elas;

Fortalecer os Conselhos Tutelares com formação continuada, garantindo,
assim a ampliação da rede de combate à violência contra a criança;

Reorganizar parques e praças para a receptividade de crianças pequenas
com parques sensoriais, inclusive com brinquedos adaptados para
crianças com deficiência;
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Promover ações que garantam a execução do Plano Municipal pela
Primeira Infância e do Plano Municipal de Educação;

Garantir treinamento para que profissionais da equipe da saúde da família
possam identificar sinais de atrasos no desenvolvimento precocemente.

Promover diálogos entre os Conselhos, instituições judiciárias e poder
público, visando ações de combate à violência doméstica e sexual contra
mães e crianças;

Organizar recuos e espaços destinados ao embarque e desembarque de
passageiros em frente às escolas, além da proibição de estacionamento
nesses locais;Promover iniciativas que estimulam a relação afetiva das
crianças com a vida nos territórios;

Garantir a faixa de pedestres, sempre que possível, em frente a todas as
escolas. E uma política de combate a violência no trânsito;

Ampliação das residências inclusivas assistidas para idosos e pessoas
adultas com deficiência; 

Realizar discussões públicas acerca do envelhecimento, dos cuidados
paliativos e da morte com dignidade; 

Promover programas de cuidado para quem cuida, garantindo a
capacitação e formação de pessoas cuidadoras de idosos;

Ampliar programas de saúde e bem estar da população idosa; com redes
como saúde da família, lazer, alimentação e cuidados.
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UMA CIDADE COMUMA CIDADE COM
MOBILIDADE URBANAMOBILIDADE URBANA

Uma grande parcela da população transita como pedestre ou em
cadeiras de rodas pelo espaço urbano de São Paulo, porém, as condições
de acesso à vida urbana são cada vez mais precárias. 

Nossa cidade está repleta de barreiras que dificultam a vida daqueles
que se deslocam pelas vias públicas, tornando as condições de
mobilidade um dos maiores problemas sociais e urbanos, pois impactam
na saúde da população, no meio ambiente e na qualidade do trânsito.

Que o planejamento de infraestrutura e mobilidade da cidade de São
Paulo seja orientado pela seguinte hierarquia de prioridades: 1° pedestres,
2° ciclistas, 3° transporte público coletivo, 4° transporte de cargas e,
somente em 5° lugar os veículos particulares, integrando diferentes
modais a partir das demandas populacionais de cada região da cidade;

Cobrar e fiscalizar a manutenção das vias públicas: 
poda periódica de árvores, gramados e arbustos;
das calçadas: alargar os passeios para facilitar o trânsito de
cadeirantes, bem como o uso de carrinhos de bebê ou de compras;
da construção de rampas: para melhorar o acesso de cadeirantes e
de carrinhos de bebê;
ampliação da iluminação pública para tornar as ruas mais seguras à
noite;
garantia de acessibilidade para pessoas com todos os tipos de
deficiência em todos os serviços e espaços públicos.

Que todo o transporte público seja adaptado e acessível para todas as
pessoas;

Que os subsídios pagos pela prefeitura tenham como referência a
quilometragem rodada pelos ônibus e não o número de passageiros;

Ampliação do programa Atende+;

Expansão das ciclofaixas e integração entre os diferentes meios de
transporte;

Criação de uma política de segurança no trânsito com foco na segurança
de pedestres e ciclistas; 1111



Valorização dos profissionais de transporte público com reposição salarial
e plano de carreira a serem definidos pela Prefeitura;

Capacitação dos profissionais do transporte público para auxiliar pessoas
com deficiência e/ou mobilidade reduzida;

Redução do valor da tarifa de transporte público e viabilização de estudos
visando a tarifa zero;Ampliação das linhas de transporte público,
especialmente as que cobrem as periferias da cidade;

Promoção de campanhas de identificação e conscientização de assédio
sexual no transporte público;

Exigência e fiscalização para que todos os pontos de ônibus tenham
informações sobre as linhas correspondentes, acessíveis à pessoas com
deficiência, bem como tempo e trajetos de percurso.
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UMA CIDADE COMUMA CIDADE COM
MORADIA PARA TODASMORADIA PARA TODAS
E TODOSE TODOS

Ter moradia digna é um direito garantido pela constituição e  também
por tratados internacionais de direitos humanos. 

Na capital paulista, são necessárias 474 mil moradias populares para
zerar o déficit habitacional. Mas investir em habitação não pode ser só
construir casas novas em qualquer lugar, pois moradia vai além de um
teto sobre nossas cabeças. 

É necessário um lugar para morar com salubridade e infraestrutura de
serviços públicos, aliados à proteção contra fenômenos naturais.

Garantir a moradia para a população inscrita em programas habitacionais
e residentes de ocupações nas áreas centrais e infraestruturadas da
cidade, fazendo valer a função social da propriedade; 

Destinar recursos para programas habitacionais que sejam integrados aos
programas sociais de saúde, educação, cultura, etc., priorizando mulheres,
mães, pessoas com deficiência, idosos e LGBT+, levando em consideração
sempre a acessibilidade na construção dos imóveis; 

Dar prioridade para as mulheres em situação de violência e pessoas com
deficiência na aquisição de habitação em programas sociais de moradia;

Efetivar a regulamentação e a implementação de instrumentos de política
fundiária voltados à ampliação do acesso à terra urbanizada;

Combate a especulação imobiliária;

Lutar pelo reajuste do vale  aluguel das famílias que recebem esse direito
para que possam continuar residindo em seus bairros de origem;

Ampliar os programas e recursos destinados a cooperativas e entidades
autogestionárias, nas quais a própria comunidade organizada é
protagonista da produção habitacional, a exemplo dos mutirões feitos
durante a gestão de Luiza Erundina, que garantiram moradia para
milhares de paulistanos;

Integrar as políticas setoriais voltadas ao desenvolvimento urbano,
atentando para a lógica de planejamento e ordenamento territorial;

Combater reintegração de posse com uso de violência policial contra
população vulnerável na cidade de São Paulo.
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UMA CIDADE COMUMA CIDADE COM
SANEAMENTO BÁSICOSANEAMENTO BÁSICO
E RESPEITO AO MEIOE RESPEITO AO MEIO
AMBIENTEAMBIENTE

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),
em 2018, 96,3% da população da capital paulista recebia atendimento de
coleta de esgoto, mas 35% do esgoto não era tratado. Esse índice é ainda
muito alto para uma cidade do porte de São Paulo, e afeta ainda mais as
periferias onde vemos esgoto a céu aberto, gerando graves
consequências, principalmente para a saúde da população. 

O crescimento acelerado das cidades nos últimos anos e o forte
desenvolvimento industrial intensificaram os problemas urbanos. 
São poucas as áreas de São Paulo que não tenham sofrido algum tipo de
degradação ambiental. 

Lidamos diariamente com a poluição, o saneamento inadequado e as
precárias condições do abastecimento de água como problemas
crônicos, além do problema do lixo urbano.

Implementar a universalização do acesso à água e aos serviços de
saneamento ambiental;

Fortalecer uma gestão democrática e participativa nos conselhos
gestores de unidades de conservação, praças e parques localizados na
cidade;  

Fortalecer uma política de transporte coletivo de qualidade, revisando as
matrizes energéticas e o uso de combustíveis fósseis dos ônibus;

Fortalecer as cooperativas com vistas à reciclagem e descarte adequado
de 100% do lixo da cidade;

Lutar por campanhas de conscientização sobre a existência dos
Ecopontos da cidade e ampliar o número de Ecopontos;

Dar um caráter multidisciplinar à educação ambiental nas escolas de São
Paulo;

Seguir fortalecendo a prioridade ao fornecimento de alimentos orgânicos
e de agricultura familiar na alimentação escolar de São Paulo; 1414



Garantir acesso gratuito às caixas d´água e cisternas à população mais
vulnerável, diminuindo a vulnerabilidade e doenças, e garantindo um
armazenamento hídrico seguro;

Estimular a revisão das políticas de licenciamento ambiental e maior
fiscalização dos órgãos de controle;Estimular a revisão das políticas de
licenciamento ambiental e maior fiscalização dos órgãos de controle;

Incentivar a conservação das florestas e mananciais localizados na
cidade, a fim de evitar a ocupação populacional em locais de risco e áreas
de desmoronamento;

Encorajar com incentivo fiscal os espaços de cultivo coletivo (hortas
comunitárias), fortalecendo as iniciativas de agricultura urbana,
especialmente para os pequenos produtores localizados nas regiões mais
afastadas;

Submeter a plebiscito popular e participação direta da comunidade todas
as grandes obras de impacto socioambiental em São Paulo.
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UMA CIDADE COMUMA CIDADE COM
CULTURA PARA TODASCULTURA PARA TODAS
E TODOSE TODOS

Iniciativas como a Virada Cultural e os cinemas populares devem ser
valorizadas, ampliadas e levadas de forma permanente aos bairros mais
afastados do centro da cidade. 

Da mesma forma é importante fortalecer os artistas, grupos e coletivos
de arte periférica, com apoio e incentivo, garantindo todas as condições
necessárias para que se expandam e fortaleçam através de linhas de
fomento.

Investimento de 3% do orçamento da cidade para a cultura, com
aplicação descentralizada para todas as regiões da cidade, principalmente
nas periferias;

Combate a privatização da gestão das fábricas e casas de cultura e pela
efetiva multiplicação e ampliação destes espaços pela cidade; 

Vale Cultura municipal financiado pela prefeitura e oferecido aos
estudantes matriculados na rede pública de ensino municipal;

Editais com critérios abertos e democráticos para o fomento dos coletivos
culturais na cidade, especialmente grupos de artistas com deficiência,
para que possam estruturar seu trabalho; 

Ampliação da quantidade de EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística).
Contamos com apenas 1 escola que atende toda a cidade, queremos, no
mínimo, 1 por região.
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UMA CIDADE MAISUMA CIDADE MAIS
TRANSPARENTE,TRANSPARENTE,
DEMOCRÁTICA E JUSTADEMOCRÁTICA E JUSTA

São Paulo apresenta brutal contraste entre o interesse das elites
econômicas paulistanas e a maioria da população que está
completamente afastada do debate sobre orçamento e gestão pública.
Estamos falando de um orçamento de mais de 51 bilhões de reais sob
administração direta do Poder Executivo. 

No entanto, cerca de 13% dos recursos fiscais do município seguem
saindo dos cofres públicos por mecanismos legalizados, indo
diretamente para o pagamento da dívida pública, que é bastante
arbitrária e abusiva. 

A participação popular na tomada de decisão é fundamental para
demandar, monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e o
desenvolvimento das políticas sociais.

Ações de auditoria e fiscalização da dívida pública municipal

Ampliar ações de transparência dos gastos da câmara de vereadores e
de toda a gestão municipal;

Eleição direta para subprefeituras;

Descentralização do orçamento público;Programa de concessão de
crédito aos micro, pequenos e médio empresários para que consigam se
reerguer após a pandemia;

Promover programas de fomento ao empreendedorismo, capacitação e
geração de renda para pessoas com deficiência, como o emprego
assistido;

Promoção de programas de fomento ao empreendedorismo, capacitação
e geração de renda para pessoas de grupos minorizados;

Fortalecimento dos conselhos participativos na cidade e políticas públicas
garantidoras e estimuladoras da participação social, com fornecimento de
informações necessárias aos seus projetos e a disponibilização de
estrutura administrativa para funcionamento;

Garantia de acessibilidade em todos os estabelecimentos públicos, desde
adequação do espaço físico até o atendimento para deficientes visuais,
surdos, autistas e com outros tipos de deficiências;
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Luta pela implementação do Orçamento Participativo na Cidade de São
Paulo;

Restituição do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento
Participativos (CPOP);

Luta pelo pleno funcionamento e integração dos Conselhos de Direitos
(Assistência Social, Idoso, Criança e Adolescente, Saúde, de Políticas sobre
Drogas e Álcool, Juventude, de Atenção à Diversidade Sexual, da Pessoa
com Deficiência, Participativo Municipal, Transporte e Trânsito, Segurança
alimentar), do Comitê Intersetorial da Política Municipal de População em
Situação de Rua, dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos Participativos
de cada subprefeitura para aprimoramento da intersetorialidade das
políticas no atendimento dos usuários e suas respectivas famílias;

Lutar pela taxação de grandes heranças e fortunas como estratégia de
combate às desigualdades. Por exemplo, em São Paulo, a alíquota do
imposto sobre herança é de 4%, enquanto no Reino Unido ela alcança
40%;

Lutar para que a internet seja universalizada, gratuita e com qualidade,
principalmente na periferia, levando conexão acessível onde hoje ela
chega a preços abusivos e qualidade baixa.
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UMA CIDADE MAISUMA CIDADE MAIS
SEGURASEGURA

Quando o assunto é segurança pública, a defesa dos direitos humanos e
a prevenção da violência devem ser prioridade e, justamente, são os
aspectos mais negligenciados pelo poder Poder Público, seja executivo
ou legislativo. 

É urgente amparar, reconhecer e assistir as vítimas de violência e
garantir seus direitos, além do tratamento, da garantia de defesa, da
punição com dignidade e da reintegração dos que cometeram delitos. 

E mais, essa lógica de violência e das desigualdades que impera na
cidade de São Paulo faz com que a média de vida em Moema, por
exemplo, seja de 80 anos e na Cidade Tiradentes,  57 anos.

Atuar para fortalecer uma política de redução de homicídios, focando nos
territórios e públicos onde estão concentradas mortes violentas, a partir
da sistematização e transparência de informações sobre faixas etárias,
territórios, grupos raciais, gênero (contemplando a redução de
feminicídios) e pessoas com deficiência que são vitimadas;

Lutar por uma política de redução de danos para usuários de drogas,
articulando setores da saúde, assistência social, educação, trabalho, renda
e moradia. Exemplos a serem destacados são o programa De Braços
Abertos (2014), que buscou trabalhar a assistência integral, autonomia do
indivíduo e reintrodução do mesmo no convívio social;

Fortalecer políticas de segurança e direitos humanos para a população
negra, com deficiência, mulheres, jovens e público LGBTQIA+;

Promover campanhas que reforçam a cultura da não violência, com
ações envolvendo a sociedade civil, e utilizando os meios de comunicação
do Poder Público para divulgação;

Incluir nos currículos escolares o reconhecimento do direito à diferença,
com princípios restaurativos;

Fortalecer o programa TransCidadania (2015) da cidade de São Paulo. É
preciso ter atenção à diversidade de situações violentas vivenciadas pelos
diferentes sujeitos, sendo alguns grupos mais vulneráveis a ataques em
espaços públicos e outros em espaços privados;

Fortalecer políticas urbanas que favorecem a convivência nos espaços da
cidade, uma vez que o uso dos espaços públicos é fundamental para a
segurança da população.
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UMA CIDADE QUEUMA CIDADE QUE
RESPEITA OS ANIMAISRESPEITA OS ANIMAIS

São diversas as denúncias de maus-tratos e abandonos de animais, e
precisamos enfrentar esse problema de frente, com ações práticas e
mudanças legislativas também. 

Muitas pessoas presenciam a prática de maus-tratos mas muitas vezes
por falta de informação não comunicam às autoridades, ou mesmo
recebem informações erradas ou são desestimuladas a fazer a denúncia. 

Além disso, é crescente o número de animais em situação de rua.

Educação sobre direitos animais e posso responsável nas escolas
municipais

Fiscalização de criadores clandestinos e vendas indiscriminadas em sites

Treinamento da guarda municipal para atendimento de denúncias de
maus tratos;

Rede de apoio a protetoras de animais e ONGs que atuam com direito
animal;

Aplicativo e feiras de adoção de animais em todas as regiões da cidade
de forma permanente;

Fortalecimento e expansão hospitais públicos veterinários;Disponibilização
de castrações nas SUVs (Superintendência de Vigilância em Saúde)
espalhadas pela cidade.

Disponibilização de castração pediátrica a partir de 70 dias de vida para
animais de munícipes
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A MELHOR CIDADE PARAA MELHOR CIDADE PARA
AS PESSOAS COMAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E SUASDEFICIÊNCIA E SUAS
FAMÍLIASFAMÍLIAS

Acessibilidade é direito previsto em lei, e não favor. 

Pessoas com deficiência são cidadãs e não têm nenhum direito a menos.
Para que São Paulo seja uma cidade para todos, a acessibilidade tem que
estar presente nas ruas, no transporte público, nos equipamentos de
saúde pública, na escola, no lazer e no mercado de trabalho.

Inclusão de libras no currículo das escolas municipais; propor política de
educação de surdos bilíngue além das EMEBS com participação dos
surdos e suas instituições representantes e familiares. Criar o professor
intérprete de surdos para atuar nas unidades de ensino regular bem
como instrutores surdos. Produzir material pedagógico em libras , bem
como avaliações em libras. 

Maior articulação e capacitação continuada do corpo técnico do Centro de
Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) com a comunidade
escolar;

Obrigatoriedade do Atendimento Especializado no Contraturno (AEE)
estruturado em toda rede municipal de ensino;

Promoção e multiplicação de práticas pedagógicas inclusivas ampliando o
acolhimento a imigrantes e refugiados e de combate ao capacitismo
(preconceito com pessoas com deficiência), racismo, machismo,
homofobia e todo tipo de preconceito por meio de canais amplos de
comunicação,

Investimento em educação inclusiva de verdade, com adaptações na
infraestrutura das escolas, na contratação e capacitação de corpo técnico;

Oferta de parques e espaços de brincar nas escolas, adaptados para
crianças com deficiência, bem como ampliação da infraestrutura de
bibliotecas, laboratórios, quadras e espaços de convivência

Erradicar o analfabetismo na cidade de São Paulo com estímulo e
fortalecimento da educação de jovens e adultos, especialmente de
pessoas com deficiência, estruturando as escolas para isso; 2121



Inclusão de intérprete de libras em todos os serviços públicos do
município;

Fortalecer a Patrulha Maria da Penha da GCM (Guarda Civil Municipal)
com capacitação para atender mulheres com deficiência; 

Assegurar o direito ao desembarque das mulheres entre as paradas
obrigatórias (pontos de ônibus) a partir das 22h e das mulheres com
deficiência em qualquer horário;

Defesa de políticas de saúde integral da mulher, que contemplem
aspectos da vida social e não apenas seus direitos sexuais e reprodutivos
e agravos de saúde relacionados a eles, tais como: saúde mental, relação
com as condições de opressão a que estão submetidas como o
machismo, racismo e homofobia, invisibilidade de mulheres mães e
trabalhadoras, mães de pessoas com deficiência ou mulheres com
deficiência;

Licença diagnóstico de um mês para pais e mães de crianças ou
adolescentes diagnosticados com deficiência ou doença crônica ou rara;

Ampliação e fortalecimento dos Núcleos de Apoio à Inclusão Social para
pessoas com deficiência (NAPS);

Mais celeridade na compra e distribuição pelo SUS de Órteses, Próteses e
Meios Auxiliares de Locomoção (OPMs);

Adaptação e acessibilidade de todos os equipamentos dos serviços de
saúde para atender às necessidades de pessoas com deficiência como
macas, equipamentos de mamografia e outros;

Ampliação da área de cobertura do Transporte Especial (TEA) para as
pessoas com deficiência;

Valorização e investimento na Atenção Primária em Saúde (APS), na
ampliação e dimensionamento adequado da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) em conjunto com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF), de forma a responder às necessidades de saúde no território;

Treinamento dos profissionais da saúde e assistência social em
maternidades e casas de parto para atuação humanizada na
comunicação e acolhimento das famílias quando do nascimento de bebês
com deficiências ou doenças raras/crônicas; 

Defesa do progressivo fechamento dos leitos em instituições manicômios
com efetiva ampliação da Rede de Apoio Psicossocial (RAPS) e todos os
seus equipamentos no munícipio, de acordo com os princípios da Luta
Antimanicomial, redução de danos emancipatória e saúde coletiva. 2222



Reorganizar parques e praças para a receptividade de crianças pequenas
com parques sensoriais, inclusive com brinquedos adaptados para
crianças com deficiência;

Ampliação das residências inclusivas assistidas para idosos e pessoas
adultas com deficiência;

Garantia de acessibilidade para pessoas com todos os tipos de deficiência
em todos os serviços e espaços públicos.Que todo o transporte público
seja adaptado e acessível para todas as pessoas;Ampliação do programa
Atende+;Capacitação dos profissionais do transporte público para auxiliar
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; 

Exigência e fiscalização para que todos os pontos de ônibus tenham
informações sobre as linhas correspondentes, acessíveis à pessoas com
deficiência, bem como tempo e trajetos de percurso.

Destinar recursos para programas habitacionais que sejam integrados aos
programas sociais de saúde, educação, cultura, etc., priorizando mulheres,
mães, pessoas com deficiência, idosos e LGBT+, levando em consideração
sempre a acessibilidade na construção dos imóveis; 

Dar prioridade para as mulheres em situação de violência e pessoas com
deficiência na aquisição de habitação em programas sociais de moradia;

Promover programas de fomento ao empreendedorismo, capacitação e
geração de renda para pessoas com deficiência, como o emprego
assistido;

Garantia de acessibilidade em todos os estabelecimentos públicos, desde
adequação do espaço físico até o atendimento para deficientes visuais,
surdos, autistas e com outros tipos de deficiências;

Atuar para fortalecer uma política de redução de homicídios, focando nos
territórios e públicos onde estão concentradas mortes violentas, a partir
da sistematização e transparência de informações sobre faixas etárias,
territórios, grupos raciais, gênero (contemplando a redução de
feminicídios) e pessoas com deficiência que são vitimadas;

Fortalecer políticas de segurança e direitos humanos para a população
negra, com deficiência, mulheres, jovens e público LGBTQIA+;

Defesa da capacitação os servidores públicos, em particular na área de
saúde e segurança, para o atendimento adequado às mulheres vítimas de
violência, especialmente mulheres com deficiência;
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