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Apresentação

Os vereadores do PT têm atuado na Câmara Municipal de São Paulo para dar voz aos movimentos sociais e po-
pulares, assim como para as trabalhadoras e os trabalhadores que não estão organizados, mas que demandam 
políticas públicas para uma maior qualidade de vida. E a discussão do Orçamento cumpre um importante papel 
na efetivação desta prática política, já que não existe formulação de política pública que se concretize sem pla-
nejamento e previsão de recursos.

Assim, no sentido de democratizar e horizontalizar as discussões que ocorrem no âmbito do poder legislativo ao 
longo do debate da peça orçamentária encaminhada pelo Executivo, a Liderança do PT realizou uma série de ofi -
cinas temáticas e abertas a participação de entidades da sociedade civil que se interessam pelo tema. O objetivo 
foi apresentar o conteúdo do Projeto de Lei 647/2019 e discutir propostas e coletar demandas que resultem em 
iniciativas capazes de fazer do município de São Paulo uma cidade mais justa e menos desigual.

Compreendendo que a Câmara Municipal de São Paulo abriga diferentes posições políticas e ideológicas e que 
resultam em múltiplas compreensões e abordagens na atuação parlamentar, é importante ressaltar a atuação do 
PT à frente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. 

Destaca-se, assim, a atuação do vereador Alessandro Guedes, que presidiu o colegiado a partir de uma agenda 
comprometida com a transparência, a participação e a ampliação do debate público, realizando o debate do or-
çamento em 24 audiências públicas, entre temáticas e regionais.

Desta forma, saindo da lógica protocolar que determina a realização de duas audiências públicas durante a 
tramitação do orçamento na Câmara, foram realizadas 14 audiências públicas regionais, que aconteceram 
em equipamentos públicos localizados em regiões periféricas do município e aos sábados, para permitir 
que trabalhadoras e trabalhadores pudessem apresentar suas demandas aos vereadores; outras 10 audiên-
cias públicas temáticas, agrupando por tema as dotações de diferentes áreas do orçamento para identifi car 
políticas setoriais, foram realizadas na Câmara, possibilitando uma maior apropriação deste espaço para 
promover a interação entre sociedade civil e poder público.

Destaca-se, ainda, a forte presença da vereadora e dos vereadores da bancada do PT nestas audiências, ques-
tionando e contrapondo as prioridades do Poder Executivo e interagindo com a população para reforçar a 
relevância de temas ausentes da peça orçamentária.

Esta é uma das marcas do modo de petista de atuação parlamentar! Possibilitar que o mandato seja um ins-
trumento de luta para a população mais pobre do nosso país e para aquelas e aqueles que se comprometem 
com esta causa. E essa tem sido a marca da intervenção da Bancada do PT na Câmara de São Paulo: oposição 
responsável, consequente, assertiva e propositiva, sempre comprometida com o povo.

Vereador Alfredinho
Líder da Bancada do PT
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I. Direitos Humanos
A política de direitos humanos na cidade de São Paulo era realizada por três secretarias: de Direitos Huma-
nos e Cidadania, de Políticas para as Mulheres; e de Promoção da Igualdade Racial. Contudo, com a extinção 
da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e da Secretaria Municipal Promoção da Igualdade Ra-
cial todo o orçamento foi centralizado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Em 2016 
os valores orçados somados eram de R$ 134,2 milhões, houve queda dos valores orçados em 2017 e 2018, uma 
redução total de R$ 35,5 milhões.

Os valores executados seguem a mesma lógica, em 2017 o governo Doria executou menos da metade do 
orçado, de R$ 78,6 milhões para R$ 38,6 milhões. Em 2018 o gasto permaneceu praticamente estável, o que 
consolidou o recuo de recursos aplicados em Direitos Humanos.

Os valores orçados em Direitos Humanos reduziram de R$ 134 milhões em 2016 para R$ 87,2 milhões em 
2019. Para 2020 tudo indicava para uma retomada das políticas, pois o orçamento foi para R$ 105,2 milhões. 
Contudo, em uma análise mais apurada verifica-se que ocorreu remanejamento de projetos, o orçamento 
dos Conselhos Tutelares voltou para Secretaria de Direitos Humanos e, por isso, dá impressão de aumento, 
mas na realidade houve corte de recursos, o orçamento sem Conselhos Tutelares é de apenas R$ 68 milhões.

Os valores orçados em Direitos Humanos para politicas para as mulheres reduziram de R$ 29,6 milhões em 
2019 para R$ 21,2 milhões em 2020. Contudo, a execução até setembro de 2019 é péssima, apenas 26% dos 
recursos previstos foram executados, um total de R$ 7,7 milhões.

Outras ações que vêm registrando redução considerável nos valores liquidados são as políticas de promoção 
da igualdade racial, de R$ 14,1 milhões em 2016 para R$ 1,5 milhão em 2017. As ações do Plano Juventude Viva 
eram o carro chefe da política de promoção da Igualdade Racial na Secretaria Municipal de Direitos Huma-
nos, com execução de R$ 2,1 milhões em 2016, o programa foi descontinuado em 2017 e não executou um real 
em 2018. A liquidação de R$ 549 mil se deve quase que exclusivamente a manutenção e operação dos Centros 
de Referência de Promoção da Igualdade Racial.

Por fim, as políticas LGBT também registaram recuo em relação a 2016. Em 2016 foram executados R$ 7,1 
milhões, em 2017 os valores foram reduzidos para R$ 5,7 milhões. Por fim, em 2018 os valores liquidados 
foram de R$ 6,3 milhões, em tempos de ascensão dos discursos de ódio é essencial uma participação mais 
expressiva do poder público.

PREFEITURA DO PSDB EM 
SÃO PAULO USA APENAS 
26% DO ORÇAMENTO 
PREVISTO PARA POLÍTICAS 
PARA AS MULHERES EM 2018

ORÇAMENTO 
APROVADO

R$ 29,6 milhões

R$ 7,7 milhões

ORÇAMENTO 
UTILIZADO
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Equipamentos Públicos voltados ao atendimento às Mulheres na 
Assistência Social 

Pelo Fundo Municipal de Assistência Social duas modalidades de equipamentos são voltadas ao atendimen-
to às mulheres: os Centros de Defesa e de Convivência da Mulher – CDCM (15 unidades estão em atividade) 
e os Centros de Acolhida Especial para Mulheres em Situação de Violência (5 unidades estão em atividade). 
Em 2016 o valor orçado para equipamentos voltados ao atendimento às mulheres era de R$ 12,1 milhões, 
mas nestes quatro anos de gestão tucana houve redução da previsão orçamentária: para 2020 os valores 
aplicados serão apenas de R$ 9,4 milhões, redução de 22% (R$ 2,7 milhões).

PROPOSTA DE EMENDA
Retomar, no mínimo, o patamar de recursos destinado para “Manutenção e Operação de Equipamentos 
Públicos voltados ao atendimento de Mulheres” previstos em 2016 (R$ 12,1 milhões) via Fundo Municipal 
de Assistência Social.

Detalhar dotações de igualdade racial, mulheres e LGBT

Existe uma grande dificuldade dos movimentos populares acompanharem o orçamento municipal, em par-
te porque os projetos e atividades aparecem de forma excessivamente genérica na peça orçamentária, im-
possibilitando o controle social efeito.

PROPOSTA DE EMENDA
Detalhar, por equipamento ou projeto específico, as dotações orçamentárias referentes às despesas com 
igualdade racial, mulheres e LGBT
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Políticas para mulheres em situação de violência

A maioria das mulheres em situação de violência atendidas nos equipamentos de públicos da cidade de São 
Paulo encontra-se em situação de vulnerabilidade social, sem recursos suficientes para custear as despesas 
com transporte para se deslocar até os equipamentos de saúde e de assistência social indicados para supe-
ração da situação violência.

PROPOSTA DE EMENDA
Garantir que nenhuma mulher em situação de violência deixe de receber o atendimento adequado por não 
possuir recursos suficientes para o deslocamento na cidade, deste modo, propõem-se assegurar recursos 
para viabilizar o custeio do transporte das mulheres em situação de violência aos serviços oferecidos para 
superar a situação de violência.

Aluguel Social – destinação para mulheres em situação de violência

A cidade São Paulo possui apenas cinco centros de atendimento para mulheres vítimas de violência e duas 
casas de passagem, número insuficiente para oferecer suporte para as mulheres que sofreram agressões. 
Além do fortalecimento e ampliação destes equipamentos, o poder público deve trabalhar de forma trans-
versal, dando prioridade a mulheres em situação de violência no acesso à outras políticas públicas, como o 
acesso ao programa de aluguel social.

PROPOSTA DE EMENDA
Ampliar os recursos destinados ao programa Aluguel Social para inclusão prioritária de mulheres em situ-
ação de violência.

Realização da 6ª Conferência Municipal de Políticas para as 
Mulheres

O Decreto nº 9.585, de 27 de novembro de 2018 convocou a V Conferência Nacional de Políticas para as Mu-
lheres; a Resolução nº 1, de 5 de julho de 2019, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher especificou que 
as etapas municipais sejam realizadas no período de 01 de outubro de 2019 a 30 de abril de 2020. No municí-
pio de São Paulo, ocorreu em outubro e novembro a eleição do Conselho de Políticas para as Mulheres, co-
legiado que compõe a comissão organizadora da conferência, o que criou expectativa quanto a convocação 
da etapa local.

PROPOSTA DE EMENDA
Assegurar recursos para realização da 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

Ações de enfrentamento ao Genocídio da Juventude Negra

Os homicídios são a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil e atingem especialmente 
negros do sexo masculino, moradores de periferias. No Brasil 5% do total de mortes violentas intencionais 
foram decorrentes de intervenção policial, no Estado de São Paulo este número sobe para 17% das mortes 
violentas intencionais e na cidade de São Paulo 21% das mortes violentas intencionais foram cometidas 
por policiais, destas, dois terços são de jovens negros. Para mudar essa realidade, o Governo Dilma lançou o 
Plano Juventude Viva, para reduzir a vulnerabilidade dos jovens em situações de violência física e simbólica. 
A prefeitura de São Paulo implementou o programa de 2015 a 2016,  criando oportunidades de inclusão e au-
tonomia , por meio da oferta de serviços públicos nos territórios mais vulneráveis à violência. Além de aprimorar 
a atuação do Estado no enfrentamento ao racismo institucional e na sensibilização dos agentes públicos. Porém, 
esta iniciativa inédita para o enfrentamento à violência, que busca superar sua banalização da violência promo-
vendo direitos da juventude negra foi desmontada após o golpe de Estado do governo Dilma.

PROPOSTA DE EMENDA
Retomar ações do Programa Plano Juventude Viva, destinando recursos de impostos municipais para finan-
ciar as respectivas ações.

Realização da Marcha das Mulheres Negras (25 de julho)

O evento homenageia o dia 25 de julho, reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher Negra 
Latino Americana e Caribenha. No Brasil, a data também celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder 
quilombola que viveu no século XVIII e ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão. 
A data é simbólica e já faz parte do calendário de atos da cidade: em 2015, na primeira edição, a Marcha das 
Mulheres Negras levou 50 mil mulheres negras à Brasília e desde então anualmente os atos se repetem em 
São Paulo e em diversas cidades do país. Em 2019, a quarta edição da Marcha na capital paulista teve como 
tema a luta contra a violência, o racismo, a desigualdade e a fome – cujas pesquisas demonstram que tem 
raça e gênero no Brasil

PROPOSTA DE EMENDA
Assegurar recursos para realização da Marcha das Mulheres Negras em São Paulo.
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Visibilidade Lésbica

No dia 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, data estabelecida por ativistas bra-
sileiras para denunciar a invisibilização das vivências e do trabalho realizado pelas mulheres lésbicas, in-
clusive dentro do movimento LGBTI+ e do movimento feminista. A data, que faz referência à realização do 
primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (Senale) realizado no Rio de Janeiro, em 1996, também tem a finali-
dade de destacar as diversas violências psicológicas, simbólicas, físicas e econômicas sofridas por mulheres 
lésbicas em todos os espaços da sociedade. 

PROPOSTA DE EMENDA
Assegurar recursos para eventos e atividades voltadas à visibilidade das mulheres lésbicas em São Paulo.

Parada do Orgulho LGBT

A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo acontece anualmente desde 1997 na Avenida Paulista e, de acordo 
com a SPTuris, é o evento que atrai mais turistas para a  cidade de São Paulo.

PROPOSTA DE EMENDA
Assegurar recursos para realização da Parada do orgulho LGBT de São Paulo.

Projeto Mix Brasil - Diversidade

Apoio ao Festival e às conferências e atividades que podem ser realizadas nas periferias da cidade.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para o Projeto Mix Brasil - Diversidade

Visibilidade Trans

Demandas apresentadas pela comunidade em audiência pública

PROPOSTA DE EMENDA
Realização de atividades, palestras, cursos e/ou apresentações culturais para celebrar o dia da Visibilidade Trans

Visibilidade Bissexual

Demandas apresentadas pela comunidade em audiência pública

PROPOSTA DE EMENDA
Realização de Atividades palestras, cursos e/ou apresentações culturais para celebrar o dia da Visibilidade 
Bissexual

Cidade das Mulheres

Demandas apresentadas pela comunidade em audiência pública

PROPOSTA DE EMENDA
Formulação de maneira participativa, agenda das mulheres na Cidade de São Paulo, por meio de encontros 
descentralizados.

II. Assistência Social
Em 2016 os valores executados do Fundo Municipal de Assistência Social cresceram 10,5% em rela-
ção ao ano anterior, enquanto a arrecadação total do município diminuiu 1,2%. No ano seguinte a 
arrecadação registrou crescimento de 8,9%, enquanto os valores gastos no fundo aumentaram em 
6,9%. Em 2018, a arrecadação municipal registrou novamente aumento (5,0%), mas as despesas do 
fundo permaneceram estáveis (0,3%).

Ano

Taxa de crescimento das 
despesas do Fundo Municipal 

de Assistência Social
Taxa de crescimento 

da arrecadação

2016 10,5% 1,2%
2017 6,9% 8,9%
2018 0,3% 5,0%

A variação do montante do Fundo Municipal de Assistência Social foi pequena nos dois últimos anos. Con-
tudo, houve variação significativa entre as dotações. Na execução do Fundo Municipal de Assistência Social 
destaca-se a queda dos valores aplicados nos CRAS e CREAS, de R$ 61,7 milhões em 2016 para R$ 48 milhões 
em 2018 e a redução drástica de R$ 46,2 milhões da dotação Manutenção e Operação de Equipamentos de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, que contempla o CCAs, Circos Es-
cola e Centros da Juventude.

Para 2020 diversas dotações registraram redução em relação ao orçamento de 2019: i) Manutenção e Ope-
ração de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes (CCAs, 
Circos Escola e Centros da Juventude), corte de R$ 40 milhões; ii) Manutenção e Operação de Equipamentos 
de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social, corte de R$ 20 milhões; iii) 
CEDESP, redução de R$ 7,2 milhões; iv) Manutenção e Operação do CRAS, corte de R$ 23,3 milhões; e v) Manu-
tenção e Operação do CREAS, redução de R$ 12,9 milhões.

Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda
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Realização de campanhas para divulgar os equipamentos 
da assistência social

Em tempos de crise econômica a demanda de serviços da assistência social aumenta, mas os recursos desti-
nados para a pasta não acompanharam a demanda. Por outro lado, parte expressiva da população desconhe-
ce a maioria dos serviços da assistência social, para fortalecer os serviços é necessário o apoio da população.

PROPOSTA DE EMENDA
Realização de campanhas para divulgar os equipamentos da assistência social.

Expansão da rede de atendimento

Atender a demanda reprimida que aumentou devido à crise econômica e atender mandados judiciais rela-
cionados, principalmente, aos serviços de crianças e adolescentes.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para ampliação dos serviços na assistência social.

Qualificação dos equipamentos e serviços
Necessidade de ser aprimorada a qualidade, tanto física como a capacitação de pessoal.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para qualificação dos equipamentos e serviços.

Nomeação de Servidores

Os CRAS, CREAS e Centros POP estão com o quadro de funcionários extremamente defasado, ocasionando 
precarização no atendimento à população.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para nomeação de servidores para atuação nos equipamentos da assistência social.
 

      

Realizar o Censo da população em situação de rua

A população em situação de rua no município de São Paulo aumentou expressivamente nos últimos anos, 
contudo, a última pesquisa que subsidia as ações do poder público é de 2015.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para realizar o Censo da população de rua

   

Ações do Programa de Metas 

A cidade de São Paulo estabelece por lei que uma nova gestão precisa apresentar um programa de metas, a 
atual gestão desvirtuou o objetivo da lei ao enviar um novo programa de metas no meio da gestão. Contu-
do, as metas apresentadas estão abandonadas, sem destinação de recursos para viabilizá-las, as metas sem 
recursos são: i) reduzir a população em situação de rua, com ações de saída qualificada; ii) reduzir a vulne-
rabilidade na primeira infância, por meio de garantia de atendimento as necessidades mínimas; iii)  reduzir 
o número de usuários de drogas em logradouros públicos com ações pontuais e endêmicas; iv) transformar 
São Paulo em cidade amiga do idoso.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para executar metas estabelecidas no programa de metas.

Reajuste de 4% para recomposição salarial dos trabalhadores 

A falta de correção inflacionária dos repasses às organizações sociais implica na precarização dos trabalha-
dores na assistência social, a organização social possui capacidade limitada para conceder reajustes sem a 
contrapartida da prefeitura.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para recomposição salarial dos trabalhadores em organizações sociais.

Orientador Sócio Educativo Volante  

Fundamental para ampliar a qualidade do trabalho, pois o quadro de recursos humanos desse serviço é 
insuficiente;

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para contratação do orientador sócio educativo volante
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Verba de Humanização 
A verba mensal de cada serviço prevê um valor de manutenção que é insuficiente para manutenção do 
serviço. Assim, essa verba é essencial para que possamos oferecer um ambiente com as mínimas condições 
para o usuário, além de promover a reposição de utensílios e compra de material pedagógico para o traba-
lho socioeducativo.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de verba mensal de humanização para garantia de um ambiente com condições mínimas ao 
usuário.

Manutenção do Conselho Municipal de Assistências Social (COMAS)

Aquisição de equipamentos e reparos estruturais visando qualificar o trabalho e agilizar o atendimento no 
Conselho Municipal de Assistência Social.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Capacitação de Usuários

Incluir os usuários no Plano de capacitação continuada, um dos alicerces do SUAS, que hoje só ocorre obri-
gatoriamente para os trabalhadores. O usuário deve receber capacitação em vários aspectos, desde autocui-
dados, até inserção no mercado de trabalho e reinserção social. Essa proposta faz parte do trabalho de saída 
qualificada e não retorno ao sistema.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para capacitação de usuários.

Bolsa Primeira Infância
Transferir o programa Bolsa Primeira Infância da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A referida dotação na pasta da educação caracteriza como 
um conflito de competências, conforme parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura de São Paulo. 
 “(...) considerando que a bolsa a ser, eventualmente, criada refere- se a período anterior à entrada/ matrícula 
do menor na Rede Municipal de Ensino (...)” Parecer SME/ AJ Nº 022707692.

PROPOSTA DE EMENDA
Transferir a dotação 16.10.12.365.3010.2886 - “Bolsa Primeira Infância” do Órgão 1600 – Secretaria da Educa-
ção (SME) para o Órgão 2400 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

III. Educação e Esportes
Existe certo mito de que as pastas de Educação e da Saúde tem certa estabilidade devido às vinculações 
constitucionais. O fato é que os recursos necessários para garantir serviços de qualidade em ambas às áreas 
supera a aplicação mínima exigida na educação (25% dos impostos e transferências) e na saúde (15% dos 
impostos e transferências).

Tanto é que em 2016 o município de São Paulo aplicava 28,57% dos impostos e transferências em manuten-
ção e desenvolvimento do ensino para garantir um mínimo de qualidade na educação municipal. Contudo, 
de forma inacreditável a prefeitura de São Paulo vem diminuindo os recursos destinados à educação, em 
2017 aplicou apenas 26,59% e em 2018 o percentual foi de 25,07%, ou seja, apenas 0,07% acima do mínimo 
exigido por lei. 

A queda nos valores aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino foi tamanha que os valores 
liquidados em 2017 foram menores que os registrados em 2016. Isto é um absurdo pra qualquer pasta, mas 
para educação é ainda mais grave.

Nos últimos quatro anos os valores aplicados em investimentos caíram significativamente de 2015 a 2018, de 
R$ 212 milhões para R$ 92 milhões (redução de 56,7%). Os recursos com manutenção e operação dos prédios 
públicos da rede direta também registraram uma redução significativa, com queda de R$ 115 milhões.
Para 2020 três dotações demanda atenção: i) ações de educação integral; ii) bolsa primeira infância; e iii) 
ações de apoio à educação Infantil. 

Tudo indica que a ampliação dos recursos com ações de educação integral decorre da transferência dos 
CCAs que estão no Fundo Municipal de Assistência Social e vão para Secretaria Municipal de Educação, os 
valores orçados na dotação Ações de Educação Integral crescem de R$ 14 milhões para R$ 116,2 milhões. O 
governo precisa dizer o que fará com estes recursos.
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O programa Bolsa Primeira Infância possui uma previsão de R$ 100 milhões para o ano de 2020, o governo 
encaminhou o Projeto de Lei nº 788/2019, cria o Programa Bolsa Primeira Infância que consiste de auxílio 
financeiro para famílias com crianças de zero a três anos de idade em situação de vulnerabilidade.

E as ações de apoio à educação infantil serão para introduzir uma política de repasse de recursos para insti-
tuições privadas por meio de voucher na educação infantil, este modelo fracassou em todos os lugares que 
foi implementado, tanto pela fragmentação da política educacional, tanto pela precarização da rede direta 
da Secretaria Municipal de Educação, o valor previsto no orçado é baixo (R$ 100 mil), mas a prefeitura estima 
aplicar R$ 300 milhões nessa modalidade.  

Expansão do atendimento de crianças de 0 a 3 anos pela rede direta 
de ensino

O prefeito Bruno Covas inseriu no orçamento 2020 a previsão de R$ 100 milhões para “Bolsa Primeira Infân-
cia - Programa de Metas 14”, no qual pretende atender crianças em famílias em condições de vulnerabilidade 
econômica, de 0 a 3 anos que constam no cadastro da rede municipal de ensino.

PROPOSTA DE EMENDA
Usar a dotação da “Bolsa Primeira Infância”, “Programa de Metas 14”, na construção de creches da rede direta 
ou na realização de concursos para professores ou investir em reformas de prédios, e em problemas estru-
turais que a rede vem enfrentando no cotidiano das escolas, como por exemplo: falta de profissionais de 
segurança, falta de profissionais de limpeza e conservação nas unidades dos CEUS e EMEFs, considerando 
que houve redução neste ano de 70% dos funcionários para a realização da limpeza nestes equipamentos.

Educação Integral

A gestão de Bruno Covas destinou ao projeto ações de educação integral o valor de R$ 212 milhões, visando 
atender crianças dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Modalidade Centros para Crian-
ças e Adolescentes (CCAs), numa ação inclui as Secretarias de Educação e Assistência e Desenvolvimento Social. 
Os alunos da rede municipal matriculados nos CCAs serão classificados como estudantes de ensino integral. 
Porém, os CCAs são espaços com atividades de lazer, esportes e cultura para crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social no contraturno escolar. Já o ensino integral é um conjunto de aprendizagens peda-
gógicas realizadas na própria escola do aluno. Contraturno escolar não é educação integral. O serviço social 
prestado pelos CCAs só poderá ser considerados ensino integral se houver um currículo com ações desen-
volvidas em conjunto entre os profissionais envolvidos nas atividades.

PROPOSTA DE EMENDA
Investir na formação de profissionais para atuarem nos Programas de Educação Integral, numa concepção 
que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões: 
intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir num projeto coletivo e numa concepção que 
compreende a educação como um direito dos bebês, crianças e jovens.

Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos

Embora conste no orçamento dotações para as áreas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para Educação 
Especial, os recursos são insuficientes para estas modalidades de ensino. 

PROPOSTA DE EMENDA
Ampliar os recursos destinados para Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos para maior qualida-
de e continuidade dos serviços.

Transporte Escolar

Garantir previsão de atendimento do Transporte Escolar Gratuito, com qualidade e sem interrupção no ser-
viço, e com adequação dos recursos às novas regras de contratos com os condutores escolares.

PROPOSTA DE EMENDA
Inserir no projeto de lei orçamentária restrição ao congelamento de recursos do Transporte Escolar Gratuito. 

Mestrado profissional

Os valores aplicados com Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores caíram de R$ 9,4 milhões 
em 2016 para R$ 3,5 milhões em 2018. Em relação aos valores orçados havia a previsão de R$ 14,2 milhões 
para 2019, para o próximo ano os valores previstos são de R$ 12,4 milhões, queda de 14,5%.

PROPOSTA DE EMENDA
Para ampliar o investimento em parcerias com universidades para a formação continuada dos profissionais 
da educação municipal apresenta-se emenda para retomar os valores orçados de 2019. 
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Valorização do magistério

O governo instituiu uma política de reajuste abaixo da inflação aos profissionais de educação. Para recom-
por as perdas salariais da categoria é necessário reajuste salarial de 6,84% aos servidores

PROPOSTA DE EMENDA
Assegurar recurso para recomposição salarial dos profissionais da educação

UNICEU

Em 2017 os valores previstos para o projeto UNICEU eram de R$ 16,4 milhões, para 2020 a previsão orçamen-
tária é de R$ 1,6 milhão, a queda abrupta reduz e precariza o serviço. 

PROPOSTA DE EMENDA
Retomada dos valores previstos para o ano de 2016.

Reforma e reparos na EMEF José Olympio Pereira Filho 

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma e reparos na EMEF José Olympio Pereira Filho

Reforma e reparo na CEI Conveniada Lucila de Souza Egydio

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma e reparo na CEI Conveniada Lucila de Souza Egydio.

Instalação do sistema fotovoltaico para geração de eletricidade nas 
escolas municipais 

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para instalação do sistema fotovoltaico para geração de eletricidade nas escolas 
municipais.

Reforma e reparos no CEU Meninos 

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma e reparos no CEU Meninos

Melhorias no campo do Jardim João XXIII

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para melhorias no campo do Jardim João XXIII

Projetos Escola de Futebol

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para projetos Escola de Futebol
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IV. Cultura
Os valores orçados da Secretaria Municipal de Cultura variaram de R$ 518,7 milhões em 2017 para R$ 432 
milhões em 2020. Mesmo com toda a articulação dos movimentos culturais houve redução de R$ 86 milhões 
no período. 

O Plano Municipal de Cultura, regulamentado pelo Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016, estabe-
lece a necessidade de realizar projeção orçamentária para viabilizar as metas e ações previstas e ampliar 
o orçamento para sua implementação. A meta de curto prazo estabelece à destinação de 2% do orçamento 
municipal à cultura a partir de 2017. Contudo, a proposta apresentada pelo governo para 2020 (três anos após 
o prazo regulamentado) destina apenas 1,1% para função cultura, para Secretaria Municipal de Cultura o 
percentual é ainda menor, de 0,6%.

Reivindicação dos movimentos de cultura - retomar a previsão 
orçamentária de 2017

Os movimentos culturais reivindicam a retomada dos valores previstos no orçado de 2017, abaixo a lista de 
reivindicações assinada por dezenas de movimentos.
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Fomento à Moda de Viola Caipira
A moda de viola é uma expressão da música caipira brasileira. No Brasil tomou a significação de um tipo 
de canção rural, mas também possui forte presença nas periferias da cidade de São Paulo, compositores de 
sucesso nasceram ou viveram na cidade. Este importante ritmo não possui apoio do poder público.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para o fomento da Moda de viola.

Lei de Incentivo às Comunidades de Samba

A Lei nº 16.874/2018, de autoria do vereador Alfredinho, instituiu o Programa Municipal de Incentivo às 
Comunidades de Samba na Cidade de São Paulo, com a finalidade de coordenar e desenvolver atividades 
que valorizem as comunidades de samba no Município, elevando o seu nível cultural, profissional, social e 
econômico, bem como desenvolver e promovê-las como instrumento cultural, de trabalho e empreendedo-
rismo, de forma direta e indireta. Contudo, não há dotação específica no orçamento para realização de tal 
programa.

PROPOSTA DE EMENDA
Incluir destinação específica para execução da Lei de Incentivo às Comunidades de Samba.

Dia Nacional do Samba
O Dia Nacional do Samba é celebrado em todo o país no dia 2 de dezembro, que reconhece a importância 
desse ritmo musical na cultura brasileira. 

PROPOSTA DE EMENDA
Apoio na realização de eventos para comemoração do Dia Nacional do Samba
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Exposição Dom Evaristo Arns

Trata-se de iniciativa de preservação da memória e do patrimônio histórico, da luta pela defesa da demo-
cracia e dos direitos humanos no Brasil, tendo em vista uma série de documentos, materiais e retrospectiva 
histórica que serão abordados e retratados na exposição. A exposição em comemoração ao centenário do 
cardel da esperança, dom Evaristo Arns, é voltada prioritariamente para estudantes e jovens, na zona leste 
de São Paulo.

PROPOSTA DE EMENDA
Apoio para realização da Exposição Dom Evaristo Arns

Implantação da Casa de Cultura de Hip Hop Capão Redondo

Como valorização de toda construção histórica dentro da cultura Hip Hop na região do Capão Redondo, vi-
samos reconhecer e implantar um memorial que possa representar a identidade Hip Hop desde sua chegada 
a sua ascensão regionalmente.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para implantar a Casa de Cultura Hip Hop Capão Redondo.

Apoio às mostras e festivais de cinema e teatro do município

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para apoio às mostras e festivais de cinema e teatro do município.

Programação Cultural para a promoção da cidadania

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para programação cultural para a promoção da cidadania

Apoio aos eventos de promoção da cidadania solicitados por grupos 
comunitários

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para apoio aos eventos de promoção da cidadania solicitados por grupos comuni-
tários

Apoio na realização de shows artísticos e culturais na 
Cidade de São Paulo 

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para realização de shows artísticos e culturais na cidade de São Paulo.

Entretodos: Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos

O Entretodos se firma como ação de extrema valia à difusão dos Direitos Humanos, nos âmbitos simbólico 
e material, em toda a cidade e também em outras localidades do país.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para realização do Entretodos: Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos.
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V. Saúde
O percentual de impostos e transferências aplicado em ações e serviços em saúde foi ampliado conside-
ravelmente na gestão Haddad, em 2016 atingiu a marca de 22,4%. O governo PSDB vem diminuindo o total 
aplicado, e em 2019, a tendência que o governo aplique menos de 20% dos impostos e transferências em 
ações e serviços de saúde.

Duas despesas registraram queda nos dois primeiros anos da gestão tucana. O valor dispendido com a con-
tração de servidores, tanto para atividades administrativas tanto para as atividades fim na área de saúde, e 
os investimentos para construção de equipamentos de saúde.

O volume de recursos gastos com pagamento de servidores registrou aumento de 2003 a 2016, tal crescimen-
to foi interrompido em 2017, com queda de praticamente R$ 250 milhões, seguida por um novo recuo em 
2018, com uma nova redução de R$ 150 milhões. A mesma queda aconteceu com os investimentos, em 2016 
foram investidos R$ 247 milhões na construção de equipamentos de saúde. Em 2017 apenas 88 milhões e em 
2018 a aplicação foi de R$ 149 milhões.

HADDAD  X  BRUNO COVAS
VALORES LIQUIDADOS DOS INVESTIMENTOS EM SAÚDE

2014 R$ 183 milhões R$ 88 milhões

2015 R$ 183 milhões R$ 149 milhões

2016 R$ 183 milhões
O último ano da gestão Haddad 
tem investimento maior do que 
os dois anos de Covas somado

Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda

Autarquia Hospitalar Municipal

Os valores aplicados com Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto 
Atendimento realizados pela Autarquia Hospitalar Municipal foram reduzidos de R$ 696 milhões em 2016 
para R$ 621 milhões em 2018, uma precarização inaceitável dos hospitais da rede direta. 

PROPOSTA DE EMENDA
Retomar o patamar aplicado em 2016 com Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Prontos 
Socorros e Pronto Atendimento.

Hospital do Servidor Público Municipal

O Hospital do Servidor Público Municipal também se encontra em dificuldade, depois de aplicar R$ 288 mi-
lhões em 2016, os valores aplicados foram reduzidos para R$ 275 milhões em 2017. Em 2018, houve pequeno 
crescimento, com execução total de R$ 284 milhões, mas permanece abaixo do efetivamente gasto em 2016. 
Para 2020 os valores que registraram maior queda foram os recursos para pagamento de servidores, que va-
riou de R$ 218 milhões em 2018 para R$ 210 milhões em 2020.

PROPOSTA DE EMENDA
Retomar o patamar orçado em 2018 com despesas de pessoal no Hospital do Servidor Público Municipal

Ampliação da capacidade de atendimento no Instituto Dr. Suel Abu-
jamra 

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para ampliação da capacidade de atendimento no Instituto Dr. Suel Abujamra.

Reajuste salarial e contratações de profissionais da saúde

A velocidade que o governo desmonta a rede direta de atendimento à saúde é impressionante, a aplicação 
de recursos com despesas de pessoal na área da saúde recuou R$ 376 milhões em dois anos, enquanto isso a 
terceirização dos serviços de saúde segue acelerada. 

PROPOSTA DE EMENDA
Retomar a aplicação de recursos de pessoal na área da saúde, tanto para atividades administrativas como 
para as atividades fim.
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Compra de mobiliário para o Hospital Municipal Doutor Arthur 
Ribeiro de Saboya 

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para compra de mobiliário para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya

Reforma da UBS Jardim Novo Santo Amaro

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma da UBS Jardim Novo Santo Amaro.

Reforma da UBS Jardim Guarujá

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para Reforma da UBS Jardim Guarujá

Aquisição de Equipamentos para CER M’Boi Mirim

Demanda apresentada em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para aquisição de equipamentos para CER M’Boi Mirim

HSPM – Histeroscopio

Equipamento necessário para realização de exame ginecológico que permite identificar eventuais altera-
ções existentes dentro do útero.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para aquisição do Histeroscopio pelo Hospital Servidor Público Municipal

VI. Zeladoria, Drenagem e 
Subprefeituras
Fortalecimento das subprefeituras

A atual gestão sustentou na campanha eleitoral que descentralizaria o orçamento com fortalecimento das 
subprefeituras, dois anos se passaram e o resultado é exatamente o inverso, os recursos das subprefeituras 
foram congelados ou cortados em pleno crescimento da arrecadação municipal. Enquanto em 2016 foram 
executados R$ 1 bilhão e 16 milhões nas subprefeituras, em 2018 o valor executado total foi de apenas R$ 
855 milhões. A redução não é apenas nos valores executados, como também nos valores orçados. Para 2020, 
28 das 32 subprefeituras terão orçamento menor do que o aprovado em 2016, passados 4 anos, a prefeitura 
encaminha orçamento menor para todas as subprefeituras da periferia.

PROPOSTA DE EMENDA
Recompor os valores orçados das subprefeituras de 2016 e corrigir pela inflação do período, distribuindo os 
recursos segundo o índice de desenvolvimento humano registrada em cada subprefeitura.

Obras de drenagem - Piscinão Lajeado

A Construção do Piscinão vai evitar que o grande fluxo de águas das chuvas sobrecarregue a capacidade 
de escoamento de galerias, córregos e rios. Evitando as grandes enchentes que tem na região com as fortes 
chuvas.

PROPOSTA DE EMENDA
Realização de obras de drenagem do Piscinão Lajeado.



34 35

Gradeamento do entorno do CDC Veneza Independente

O muro do CDC Veneza Independente esta todo comprometido e sem nenhuma segurança, por isso, se faz 
necessário o gradeamento do entorno do CDC Veneza Independente.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para colocação de Gradeamento do entorno do CDC Veneza Independente

Construção de Muro de Arrimo na Rua Gêmeos e Parque Nebulosa

A área está sendo regularizada, exceto as casas da Rua Gêmeos entre os n° 13B, 15B, 17, 19B, 21B, 23B, 25B e 
27C, devido a existência de riscos. Por isso é necessário a construção de um muro de arrimo entre as casas 
citadas e o Parque Nebulosa no Bairro Santa Barbara em São Mateus.

PROPOSTA DE EMENDA
Construção de Muro de Arrimo na Rua Gêmeos e Parque Nebulosa

Colocação de Gradeamento no entorno da Praça Altemar Dutra – 
Ipiranga

Devido à falta de segurança e como proteção para quem utiliza a Quadra Poliesportiva localizada dentro da 
Praça Altemar Dutra – Ipiranga é necessário o gradeamento do entorno.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para o gradeamento no entorno da Praça Altemar Dutra – Ipiranga.

Reforma de escadões na região da Subprefeitura da Capela 
do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma de escadões na região da Subprefeitura da Capela do Socorro.

Reforma do piso da Praça na Eduardo Ramos, 120 - Parque América

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para a Reforma do piso da Praça na Eduardo Ramos, 120 - Parque América.

Reforma de vielas na região da Subprefeitura da Capela do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para a reforma de vielas na região da Subprefeitura da Capela do Socorro.

Reformas de praças na região da Subprefeitura da Capela do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reformas de praças na região da Subprefeitura da Capela do Socorro

Colocação de guia e sarjetas na região da Subprefeitura 
de Parelheiros

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para colocação de guias e sarjetas na região da Subprefeitura de Parelheiros.
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Colocação de capa asfáltica na região da Subprefeitura 
de Parelheiros

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para colocação de capa asfáltica na região da Subprefeitura de Parelheiros.

Reforma de vielas e escadões na região da Subprefeitura de Cidade 
Ademar

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma de vielas e escadões na região da Subprefeitura de Cidade Ademar.

Reforma de vielas e escadões na região da Subprefeitura de M’Boi 
Mirim

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma de vielas e escadões na região da Subprefeitura de M’Boi Mirim.

Reforma de vielas e escadões na região da Subprefeitura de Campo 
Limpo

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma de vielas e escadões na região da Subprefeitura de Campo Limpo.

Apoio às intervenções urbanas solicitadas por comunidades 
periféricas

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para apoio às intervenções urbanas solicitadas por comunidades periféricas.

Requalificação de área pública com implantação de guias, sarjetas, 
pavimento, passeios e adequação de estacionamento em área exis-
tente na Estrada de Itapecerica nº 7100, no Capão Redondo

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para requalificação de área pública com implantação de guias, sarjetas, pavimento, 
passeios e adequação de estacionamento em área existente na Estrada de Itapecerica nº 7100, no Capão 
Redondo.

Requalificação de rua com substituição de guias, sarjetas, passeio 
e pavimento em toda extensão da Rua Henrique Sam Mindlin, no 
Capão Redondo

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para requalificação de rua com substituição de guias, sarjetas, passeio e pavimento 
em toda extensão da Rua Henrique Sam Mindlin, no Capão Redondo.

Intervenção, urbanização e melhorias de bairro na região da Sub-
prefeitura de Cidade Ademar

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para intervenção, urbanização e melhorias de bairro na região da Subprefeitura de 
Cidade Ademar.

Infraestrutura de canalização nos Bairros Chapada Diamantina e 
Vila 1° de Outubro na região da Subprefeitura de Guaianases

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para infraestrutura de canalização nos Bairros Chapada Diamantina e Vila 1° de 
Outubro na região da Subprefeitura de Guaianases.
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Intervenções e melhorias gerais na região da Subprefeitura 
de Cidade Tiradentes

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para Intervenções e melhorias gerais na região da Subprefeitura de Cidade Tiradentes.

Intervenções e melhorias gerais na região da Subprefeitura 
de Itaim Paulista

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para intervenções e melhorias gerais na região da Subprefeitura de Itaim Paulista.

Recursos para o Instituto Balbino’s de Educação e 
Cultura para realização de oficinas esportivas e culturais 
na região da Capela do Socorro 

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para o Instituto Balbino’s de Educação e Cultura para realização de oficinas esportivas 
e culturais na região da Capela do Socorro.

Construção de sede social e iluminação pública na quadra 
“Pagode da Madrinha”, localizada no Jardim Zilda

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para construção de sede social e iluminação pública na quadra “Pagode da Madrinha”, 
localizada no Jardim Zilda.

Construção de pista de cooper no Jardim Kioto na região 
Subprefeitura da Capela do Socorro.

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para construção de pista de cooper no Jardim Kioto na região Subprefeitura da Ca-
pela do Socorro.

Pavimentação de ruas nos bairros: Bosque do Sol, Parque Recreio, 
Barragem e Jardim Silveira na Subprefeitura de Parelheiros

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para pavimentação de ruas nos bairros: Bosque do Sol, Parque Recreio, Barragem e 
Jardim Silveira na Subprefeitura de Parelheiros.
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Reforma da quadra do Parque Recreio na região da Subprefeitura 
de Parelheiros

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para reforma da quadra do Parque Recreio na região da Subprefeitura de Parelheiros.

Pintura da quadra do Jardim São Norberto na região 
da Subprefeitura de Parelheiros

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para pintura da quadra do Jardim São Norberto na região da Subprefeitura de Parelheiros.

Construção de sede social na Rua Archote do 
Peru - Parque das Árvores

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para construção de sede social na Rua Archote do Peru - Parque das Árvores.

Ampliação de sede social no Jardim Régis na região 
da Subprefeitura da Capela do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para ampliação de sede social no Jardim Régis na região da Subprefeitura da Capela 
do Socorro.

Construção de sede social no Jardim Santa Bárbara na 
região da Subprefeitura da Capela do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para construção de sede social no Jardim Santa Bárbara na região da Subprefeitura da 
Capela do Socorro.

Cobertura e iluminação da quadra da comunidade Dezenove 
na região da Subprefeitura da Capela do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para cobertura e iluminação da quadra da comunidade Dezenove na região da 
Subprefeitura da Capela do Socorro.
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Pavimentação da Rua Rio Guará - Jardim Marilda na região 
da Subprefeitura da Capela do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para pavimentação da rua Rio Guará - Jardim Marilda na região da Subprefeitura 
da Capela do Socorro.

Construção de sede social e reforma da quadra da Vila da Paz 
na região da Subprefeitura da Capela do Socorro

Demanda apresentada por moradores da região em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para construção de sede social e reforma da quadra da Vila da Paz na região da 
Subprefeitura da Capela do Socorro.

Gramação Sintética do Campo de Futebol - rua Major Vitorino 
de Souza Rocha, 160 -  Parada XV de Novembro  - Itaquera

Demanda da população da região, a gramação sintética do campo é reivindicação dos moradores e do time local.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para gramação sintética do campo de futebol - Rua Major Vitorino de Souza Rocha, 
160 -  Parada XV de Novembro  - Itaquera.

Implantação de galerias pluviais na comunidade da Paz

Demanda da população da região para melhoria da Comunidade!

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para implantação de galerias pluviais na comunidade da Paz.

Esgoto e Drenagem para comunidade Jardim da  Glória

Demanda da população da região para melhoria da comunidade.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recurso para obras de esgoto e drenagem na comunidade Jardim da  Glória.

Gramação Sintética do Campo de Futebol do CDC Fogão da Vila Bela

Demanda da população da região, a gramação sintética do campo é reivindicação dos moradores e do time 
local.

PROPOSTA DE EMENDA
Gramação Sintética do Campo de Futebol do CDC Fogão da Vila Bela.

Praça Carmem Verdegay

Demanda da população da região para melhoria da comunidade.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para revitalização da Praça Carmem Verdegay.

Ações de combate às enchentes e alagamentos

A previsão orçamentária para combate às enchentes e alagamentos era de R$ 515 milhões para 2019, mas até 
30 de novembro a execução efetiva foi de apenas R$ 144 milhões, menos de 30% da previsão inicial. Para 2020 
a situação deve piorar, no orçamento há previsão de R$ 410 milhões, um corte de R$ 105 milhões.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para ações de combate às enchentes e alagamentos, em especial, na Vila Itaim, Jar-
dim Helena e Vila Seabra e na região de cobertura da Subprefeitura de Cidade Tiradentes.
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VII. Trabalho VIII. Transporte

Desemprego

Contra o desemprego, prefeitura do PSDB de SP propõe repressão. Enquanto o município de São Paulo tem 
mais de 15% de sua população desempregada, a atual gestão do PSDB na prefeitura de São Paulo apresentou 
um orçamento com cortes significativos nas políticas públicas de geração de emprego (corte de R$ 3,6 mi-
lhões na operação e manutenção dos CATes, corte de R$ 361 mil no Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos 
Locais). Por outro lado, Covas coloca R$ 78 milhões em ações que visam a repressão dos trabalhadores autô-
nomos. Desemprego não se combate com a criminalização do trabalhador informal, desemprego se combate 
com geração de renda, emprego e fomentação da cadeia produtiva local. Além do acesso ao microcrédito e 
a formalização do trabalhador.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinar R$ 40 milhões para Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho e destinar R$ 13 
milhões para Incentivo a Economia Popular e Solidária.

Realização de eventos do Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador é dedicado aos trabalhadores, celebrado anualmente no dia 1º de maio, em quase todos 
os países do mundo. Os trabalhadores conquistaram uma série de direitos, no Brasil os principais direitos 
trabalhistas estão assegurados na Constituição Federal e na Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT). Os direi-
tos trabalhistas atualmente estão sob ataque, portanto, se faz necessário apoiar iniciativas que valorizem as 
lutas de trabalhadores e trabalhadoras.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para realização de eventos no Dia do Trabalhador.

QUE A PREFEITURA EM SP 
ESTÁ PROPONDO CORTAR OS 
PROGRAMAS QUE GERAM 
EMPREGO E RENDA E USAR 
R$ 78 MILHÕES NA REPRESSÃO
AOS TRABALHADORES 
AUTÔNOMOS

CENTRO DE APOIO
AO TRABALHADOR E 

EMPREENDEDORISMO

AÇÃO DE REPRESSÃO 
AO TRABALHADOR

AUTÔNOMO

R$ -361.588,00

R$ 78.215.446,00
VOCÊ SABIA?

Todos os investimentos em transporte registraram queda: corredores (- R$ 111 milhões), terminais urbanos (- 
R$ 30 milhões), modernização semafórica (- R$ 36 milhões), ciclovias (- R$ 19,5 milhões), entre outros. Em 2018 
a prefeitura recebeu 7 vezes mais recursos federais para aplicação em mobilidade urbana do que em 2016, 
mas mesmo assim o investimento total de 2018 não representou a metade dos valores investidos em 2016.

A proposta orçamentária da função transporte para 2020 registra uma redução de R$ 171 milhões, de R$ 4,9 
bilhões para R$ 4,8 bilhões. Contudo, a queda é ainda maior, pois R$ 124,8 milhões orçados para o ano que 
vêm decorrem de recursos oriundos de Concessões e Privatizações, ou seja, a queda das receitas efetivas 
(aquelas realmente disponíveis para prefeitura) é de R$ 284 milhões.

A redução dos valores orçados para 2020 se deve, principalmente, pela redução do subsídio a tarifa de trans-
porte, o Secretário de Mobilidade e Transportes afirmou, em mais de uma ocasião, que o novo edital de 
transportes não reduzia o custo do sistema de transportes, o que está ocorrendo é a transferência do custo 
do sistema aos usuários, um dos destaques neste aspecto, confirmado pelo Secretario Municipal da Fazenda, 
foi à redução das integrações no sistema de ônibus urbano, que transferiram para os usuários da periferia 
da cidade um custo de R$ 400 milhões.

Em relação os investimentos, dois projetos se destacam: ciclovias e corredores de ônibus. As ciclovias apare-
cem apenas na retórica do governo atual, os valores executados para implantação e requalificação de Ciclo-
vias, ciclofaixas e ciclorrotas são irrisórios pela gestão tucana. A gestão Haddad aplicou R$ 101 milhões para 
implantação de 400,1 km de ciclovias e ciclorrotas de 2013 a 2016. A gestão Doria abandonou as ciclovias com 
gasto de apenas R$ 211,7 mil com requalificação e implantação de ciclovias em 2017 e 2018. 
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No novo programa de metas para o período de 2019 a 2020 o prefeito Bruno Covas assegurou que seriam 
gastos R$ 325,7 milhões com a rede cicloviária. Contudo, até setembro deste ano o governo aplicou somente 
R$ 2,5 milhões. Para cumprir a meta teria de investir mais de R$ 320 milhões em 2020. 

No orçamento para 2020 há previsão de um investimento de R$ 209 milhões para construção e ampliação 
de ciclovias, porém mais da metade dos recursos (R$ 117 milhões) dependem das privatizações e concessões 
do governo, que dificilmente se efetivarão no próximo ano. Deste modo, o orçamento real para implantação 
de ciclovias é inferior a R$ 100 milhões, insuficientes para cumprir a meta anunciada a menos de 9 meses.

O investimento com implantação e requalificação de corredores nos dois últimos anos da gestão do PT foi, 
em média, de R$ 150 milhões por ano, enquanto o investimento realizado nos dois primeiros anos da gestão 
tucana foi, em média, de R$ 60 milhões.

IV. Habitação
Na política habitacional as fontes de financiamento são cruciais para o avanço das melhorias do setor. De-
pois do golpe que retirou a presidente Dilma Roussef as transferências federais para política habitacional 
desapareceram, os valores transferidos foram irrisórios. Nos dois últimos anos da gestão Haddad o finan-
ciamento da política habitacional ocorreu por meio dos recursos próprios da administração municipal, tanto 
recursos livres do Tesouro Municipal (R$ 318 e R$ 317 milhões em 2015 e 2016, respectivamente) como os Recursos 
Vinculados do Tesouro Municipal (R$ 366 milhões em 2015 e R$ 308 milhões em 2016). O governo tucano reduziu 
a sua participação direta com recursos próprios.

O investimento na política habitacional do governo Covas só não foi menor devido as Operações de Crédito 
(que foram possíveis com renegociação da dívida federal realizada no governo Haddad) e de um acréscimo 
das transferências estaduais. A retórica dos recursos oriundos de projetos de Privatizações, como a Aliena-
ção de bens, ainda não gerou um real para política habitacional.

O comparativo de 2020 em relação à 2019 beneficia a atual gestão, uma vez que, ocorreram cortes significati-
vos na área habitacional nos dois primeiros anos da gestão Dória/Covas. Contudo é necessária atenção, pois 
mais da metade do recurso que aumentará em 2020 é oriundo de receita de privatizações, como dito ante-
riormente uma receita incerta. Também não há previsão de recursos com operações de crédito. O acréscimo 
no orçamento das políticas habitacionais ocorreu tanto em prioridades da gestão tucana, como a constru-
ção de moradias de mercado popular, de R$ 614 milhões para R$ 814 milhões;

Contudo, a dotação que os movimentos de moradia devem prestar especial atenção é a seguinte: “Ações de 
Desocupação de Prédios Públicos, Entroncamentos e Vias Arteriais/Marginais - Programa de Metas 10”, com 
previsão de R$ 16 milhões.

Desocupação de Prédios Públicos

O prefeito Bruno Covas inseriu no orçamento 2020 a previsão de R$ 16 milhões para “Ações de Desocupação 
de Prédios Públicos, Entroncamentos e Vias Arteriais/Marginais - Programa de Metas 10”. No Programa de 
Metas a prefeitura já havia inserido duas metas: Desocupar 17 prédios para fins de habitação de interesse 
social e Desmontar 14 ocupações em entroncamentos e vias arteriais/marginais

PROPOSTA DE EMENDA
Excluir a dotação “Ações de Desocupação de Prédios Públicos, Entroncamentos e Vias Arteriais/Marginais - 
Programa de Metas 10” e destinar os recursos para Reforma e Melhoria de prédios ocupados.

Construção de Interesse Social

A gestão PSDB excluiu a dotação de Construção de Interesse Social da peça orçamentária, como a maior 
parte do investimento realizado nos últimos três anos destina-se para Construção de Moradia Popular finan-
ciadas via Parceria Público-Privada é necessário especificar qual a parcela dos recursos de Construção de 
Unidades Habitacionais será destinada para Construção de Interesse Social.

PROPOSTA DE EMENDA
Dividir a dotação Construção de Unidades Habitacionais e destinar R$ 407 milhões para Construção de Interesse 
Social.

Retomada das integrações no sistema de transporte municipal

A prefeitura de São Paulo conseguiu derrubar uma liminar que impedia que o vale-transporte fosse de  
R$ 4,57 em vez de R$ 4,30 e a limitação do número de embarques a dois num período de três horas, prejudi-
cando milhares de moradores da periferia paulistana. 

PROPOSTA DE EMENDA
Destinar recursos necessários para subsidiar a integração dos moradores da periferia da cidade 
de São Paulo.

Implantação e requalificação de corredores

Os valores previstos no orçamento para implantação e requalificação de corredores em 2016 eram de 
R$ 808 milhões, para 2020 os valores previstos são de apenas R$ 208 milhões. Enquanto os recursos que privi-
legiam exclusivamente a fluidez dos automóveis aumentaram de R$ 100 milhões em 2019 para R$ 1,1 bilhão 
em 2020.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinar recursos para ampliação da infraestrutura para o transporte coletivo de passageiros.
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Requalificação e melhorias em favelas e ocupações

Além da necessária aceleração da regularização fundiária os movimentos de moradia identificam como 
essencial a requalificação e melhorias em favelas e ocupações para aumento da qualidade de vida dos mo-
radores destas localidades. 

PROPOSTA DE EMENDA
Incluir no orçamento destinação para Requalificação e melhorias em favelas e ocupações no valor de R$ 
16 milhões.

Regularização Fundiária do Bairro Balneário Novo São José

Demandas apresentadas em audiência pública.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para regularização fundiária do Bairro Balneário Novo São José.

X. Verde e Meio ambiente

Recomposição do orçamento da Secretaria e dos fundos que op-
eram a política pública na área de verde e meio ambiente

Segundo Fórum Verde Permanente de Parques, Praças e Áreas Verdes a prefeitura não está levando em consi-
deração a qualidade de vida de seus munícipes. Apesar do aumento nominal nos valores destinados ao Meio 
Ambiente, na comparação percentual entre as previsões orçamentárias para 2019 e para 2020, destaca-se a 
retirada da área de mais de R$ 23 milhões, valor que constaria na peça caso fossem mantidos os mesmos 
percentuais do orçamento 2019 para Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e para o Fundo Especial 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA) e o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e 
Infraestrutura (FMSAI).

PROPOSTA DE EMENDA
Destinar recursos para órgãos que operam a política pública na área de verde e meio ambiente para man-
ter patamar orçado em 2019.

Modernização, Reformas e requalificação de equipamentos do 
Parque do Carmo

O Parque do Carmo é o segundo parque público mais importante da cidade de São Paulo, e o principal par-
que lolizado na Zona Leste. Há algum tempo o parque vem sofrendo com falta de recursos e administrações 
que não colocam as demandas dos usuários como prioridade. A reforma e reimplantação de brinquedos 
para crianças e jovens e a atualização e reforma dos banheiros e churrasqueiras são imprescindíveis para o 
bom funcionamento do parque.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinar recursos para modernização, reformas e requalificação de equipamentos do Parque do Carmo.

Intervenções em espaços livres

Baseada nas ações de aprendizagem e serviço solidário, destinadas a atender de forma limitada e eficaz as neces-
sidades reais e sentidas junto à comunidade de Perus e não apenas para ela, proponho neste projeto o planeja-
mento das atividades de forma integrada com os conteúdos de: consciência sócio-ambiental; conscientização do 
valor da comunidade; conscientização de cuidado e manutenção dos espaços urbanos; possibilidade de escuta 
das crianças pequenas; geração de novas iniciativas na comunidade; criação de novos espaços de estar e lazer; 
desenvolvimento de noção de pertencimento para crianças da periferia; e formação de crianças autônomas.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para intervenções em espaços livres.
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XI. Alimentação Saudável
Realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária 

A Feira Nacional da Reforma Agrária realiza um conjunto de atividades econômicas, sociais e culturais, uma 
integração entre cidade e campo. A edição anterior reuniu 260 mil pessoas, consumindo 500 toneladas de 
produtos (1.500 itens). Mais de 1.200 trabalhadores estiveram no evento, representando 24 das 27 unidades 
da federação. Durante quatro dias, também se organizaram debates, seminários e apresentações artísticas, 
além do espaço conhecido como Culinária da Terra, que servia pratos de todas as regiões. O objetivo da 
feira, além de permitir a comercialização dos  produtos produzidos em assentamentos e cooperativas, é 
estabelecer o debate sobre modelos econômicos: o atual, que se baseia no uso intensivo de agrotóxicos, em 
contraposição a proposta de uma alimentação mais saudável e diversificada.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária.

Apoio ao Desenvolvimento Rural e Agroecologia

O Desenvolvimento Rural Sustentável e a Agroecologia representam uma alternativa ao modelo de desen-
volvimento agrícola predominante no Brasil. A parceira com universidades, sindicatos, organizações e pes-
quisadores é necessária dar os primeiros passos na divulgação da produção agroecológica e do crescimento 
econômico que promova justiça, participação social e preservação ambiental.

PROPOSTA DE EMENDA
Destinação de recursos para apoio ao desenvolvimento rural e agroecologia.

Impacto orçamentário das 
emendas propostas pela 

Bancada do PT
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Impacto orçamentário das emendas 
propostas pela Bancada do PT

1 de 6

2 de 6

Veja a seguir um quadro resumido das emendas ao PL 647/2019, que trata 
da Orçamento para o ano de 2020, que foram apresentadas pela Bancada 
de vereadores do PT para serem incorporadas ao relatório da Comissão de 
Finanças e Orçamento.
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