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O Programa de Governo de Jilmar Tatto foi construído de forma 

democrática, com a participação de cerca de 1.500 pessoas,  

e é resultado de anos de experiência, profundo conhecimento  

da cidade e das necessidades da população. O Programa  

SÃO PAULO DA GENTE desdobra-se em três eixos: São Paulo 

do Futuro, São Paulo das Oportunidades e São Paulo Protegida. 

Na São Paulo do Futuro, governada pelo PT, todos poderão se 

deslocar de forma sustentável e com qualidade. Seremos a maior 

rede pública de wi-fi livre do mundo; distribuiremos tablets a 

estudantes e professores da rede pública municipal e investiremos 

fortemente nos CEUs. Na São Paulo das Oportunidades, a 

Cultura Periférica será indutora de desenvolvimento, trabalho, 

cultura e lazer, com programas como o Ruas Abertas. Na São 

Paulo Protegida, por sua vez, Saúde e Habitação serão nossas 

prioridades absolutas, pois o desenvolvimento só é possível  

se as pessoas tiverem acesso a cuidados médicos e a uma  

casa para morar.

Quem desejar ter acesso à versão completa deste Programa, 

pode acessar o link https://jilmartatto.com.br/rogramadegoverno-

PAG_SIMPLES.pdf . Apresentamos a seguir, de forma resumida, 

algumas das principais propostas do Partido dos Trabalhadores 

para a cidade de São Paulo:

PROGRAMA DE GOVERNO
SÃO PAULO DA GENTE 
DE JILMAR TATTO

//
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MEDIDAS DE EMERGÊNCIA1
Sabemos que o momento exige respostas imediatas, que não podemos 

perder um segundo: vidas estão sendo perdidas por incompetência 

e má-fé daqueles que foram eleitos para cuidar do povo. Em nosso 

governo haverá MASSIFICAÇÃO DOS TESTES PARA DIAGNÓSTICO DA 

COVID-19 em todo o município, especialmente nas regiões periféricas. 

Instituiremos ainda, entre outras ações, um PROGRAMA EMERGENCIAL 

DE ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES estatais e construção de novas 

edificações para uso público. Tendo em vista que, além do isolamento 

social, a higiene pessoal é um requisito decisivo para contenção da 

contaminação pelo Sars-CoV-2, é necessário garantir a oferta de 

instalações sanitárias (como banheiros e bebedouros) em escolas, 

edifícios públicos com forte concentração de usuários em espaços 

fechados e em logradouros (como ruas e praças) com alta circulação  

de transeuntes.

2
Desde o primeiro dia de governo, não mediremos esforços para 

recuperar os empregos perdidos nos últimos anos. Serão abertas  

500 MIL VAGAS DE TRABALHO, por meio do programa 

MAIS EMPREGO PAULISTANO: 

 • EMPREGO JÁ para realização de pequenas obras de zeladoria,  

  acessibilidade e segurança na cidade e, de forma imediata,  

  no Programa Emergencial de Adequação de Edificações. 

 

 • OBRAS PÚBLICAS em todo o município para melhorar a   

  qualidade dos serviços prestados à população.  

  Principais obras previstas:

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
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MOBILIDADE 

 Ciclovias 500km 

 Casas da Bicicleta 40 

 Bicicletários 32 

 Corredores de Ônibus 100km 

 Terminal de Ônibus 1

 

HABITAÇÃO 

 Construção de Unidades Habitacionais 40.000

 

EDUCAÇÃO 

 Programa Estúdio Escola - centros de Mídias 160 

 Reforma de Unidades 3000 

 Conclusão da Construção de Escolas 71 CEIs 

  16 EMEIs 

  8 EMEFs

 

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INCLUSÃO DIGITAL 

 Rede Pública de Wi-Fi Livre 1.000 pontos de acesso 

 Fab Lab Livre SP 46

 

DRENAGEM 

 Obras de Controle de Inundações 6 

 Instalação de Parque Linear 3 

 Polder 4 

 Instalação de Reservatórios - 570.000m3 10 

 Programa de redução de Alagamentos 96

 

SAÚDE 

 Construção de UPA 13 

 Construção de Centros de Cuidados Integrados - CCIs 6 

 Reforma, Melhorias e Ampliações UPA 9 

 Reforma, Melhorias e Ampliações UBS 14 

 Construção e Reforma de Hospitais 2
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 • PROGRAMA TER – TRABALHO, EDUCAÇÃO E RENDA, 

  que irá oferecer cursos técnicos para jovens, com pagamento  

  de bolsas através do programa Bolsa Trabalho, nas áreas   

  da Cultura, Esporte, Turismo e Alimentação Saudável, entre   

  outras, e através da Fundatec, tendo como contrapartida o  

  trabalho nas subprefeituras, pontos de cultura, áreas de  

  esporte e lazer.

 

 • CONCURSOS PÚBLICOS para a contratação de    

  trabalhadores(as) em todas as áreas da administração direta 

  e indireta.

Para a retomada e aumento da atividade econômica no município, 

teremos ainda como prioridades:

 

 • Programa visando a EMISSÃO RÁPIDA DE ALVARÁS, 

  especialmente de funcionamento e licenças de atividade 

  para empresas, facilitando a recuperação da economia  

  no município.

 • Implantação de ao menos um CENTRO DE APOIO AO   

  TRABALHO E EMPREENDEDORISMO (CATe) em cada   

  Subprefeitura, para auxiliar a população na elaboração de   

  currículo, habilitação e orientação sobre o seguro-desemprego,  

  oportunidades de emprego e emissão de carteira de trabalho,  

  bem como documentação, orientação e crédito para  

  cooperativas e pequenas empresas.

 • Criação de INCUBADORAS DE EMPRESAS E COOPERATIVAS  

  em parceria com universidades, para apoio técnico e de   

  gestão em todas as subprefeituras.

 • Criação de um BANCO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

  ECONÔMICO, combinado com o apoio à criação de BANCOS  

  COMUNITÁRIOS.



8

 • COMPRAS PÚBLICAS para escolas, hospitais, serviços de  

  limpeza, manutenção de parques e jardins, reciclagem de   

  resíduos sólidos e orgânicos, entre outros, com PRODUTOS E  

  SERVIÇOS DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES LOCAIS   

  ligadas aos bancos comunitários. 

 • Construção de SHOPPINGS POPULARES VERTICAIS nos  

  terminais de ônibus e em áreas de grande movimento.  

  Realizaremos um cadastro dos Ambulantes da Cidade, visando  

  regularizar a sua situação, e aprimoraremos o programa Tô Legal,  

  transformando a autorização temporária de venda ambulante em  

  Termo de Permissão de Uso.

3
O Governo de Jilmar Tatto não aceitará que nenhuma das pessoas 

que residem em São Paulo viva em situação de miserabilidade e 

irá instituir, de forma imediata, a Renda Básica Emergencial, no 

valor de R$100,00 POR PESSOA, para todas as pessoas pobres e 

extremamente pobres que moram na cidade de São Paulo, incluindo 

crianças, aposentados e trabalhadores com carteira assinada. Essa 

proposta é mais vantajosa que o auxílio emergencial que Bolsonaro 

cortou pela metade, porque pode resultar em um benefício de mais 

de R$300,00 para a família. O PROGRAMA SP DA GENTE DE JILMAR 

TATTO também prevê a complementação do Programa Bolsa 

Família através de acordo de cooperação com o Governo Federal, 

que não depende de amizades espúrias, pois trata-se de uma política 

estruturada desde o governo do Presidente Lula para que todos os 

estados e municípios possam complementar os recursos federais. 

Essa medida beneficiará 1.290.087 pessoas.

RENDA BÁSICA DE CIDADANIA
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4
Ainda no primeiro ano de governo, será garantido o PASSE LIVRE 

PARA ESTUDANTES E DESEMPREGADOS, além de subsídios 

ao transporte de pessoas de baixa renda e/ou em situação de 

vulnerabilidade, idosos e gestantes, que contarão com bilhetes 

especiais. Promoveremos a EFICIÊNCIA do sistema de transporte 

público, assegurando a intermodalidade (que facilita a integração entre 

os diversos modais - ônibus, metrô, trens, bicicleta, carro, motocicleta, 

transporte a pé) e um serviço de QUALIDADE, com maior conforto e 

segurança para os usuários. Para isso, serão aplicadas tecnologias 

de ponta visando oferecer maior previsibilidade e regularidade 

dos ônibus, serão realizados investimentos em infra-estrutura para 

construção e reforma de terminais e corredores de ônibus, abrigos 

nos pontos, ciclovias e ciclofaixas, bicicletários, calçadas e calçadões. 

A RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

CALÇADAS será assumida pela Prefeitura.

Garantimos a EXPANSÃO DE 500 KM DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

e criaremos um SISTEMA PÚBLICO ALUGUEL DE BICICLETAS, 

além de estabelecer políticas de incentivo ao uso e manutenção 

de bicicletas, como a regulamentação do programa BikeSP, que 

concede créditos para incentivar o uso da bicicleta. Trabalhadoras e 

trabalhadores de entrega por aplicativo também serão beneficiadas/os 

pela criação de um APLICATIVO PÚBLICO DE ENTREGAS, com gestão 

participativa, e pela construção das CASAS DA BICICLETA,  

que irão oferecer lugar para descanso, alimentação e uso de sanitários, 

com Wi-Fi, bebedouros, banheiros, chuveiros, bicicletários, vagas 

de estacionamento para motocicleta e outros itens para melhorar as 

condições de trajeto e trabalho.

MOBILIDADE



10

5
Por meio do Programa MINHA CASA PAULISTANA, ofereceremos 

40 mil novas unidades habitacionais, com prioridade absoluta para a 

população de baixa renda (até três salários mínimos), o atendimento 

das famílias em assentamentos precários, em situação de rua, em áreas 

de risco e de preservação permanente. Efetuaremos o CHAMAMENTO 

PÚBLICO DE REPASSE DE TERRAS PARA MORADIA POPULAR, com o 

objetivo de disponibilizar as terras já públicas e as desapropriadas pela 

Municipalidade para que os Movimentos de Moradia produzam EHIS 

por meio da autogestão. Promoveremos também a REABILITAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS VAZIOS OU SUBUTILIZADOS NAS ÁREAS CENTRAIS DA 

CIDADE para as famílias de baixa renda, exercendo a função social da 

propriedade de forma contundente.

Políticas específicas serão adotadas para as pessoas em situação de 

rua, que, segundo dados do CadÚnico, já somavam 33 mil em São Paulo 

em 2019. Hoje, a situação se agravou enormemente, uma vez que a 

oferta de vagas pela Prefeitura em abrigos é de apenas 13 mil. Em uma 

São Paulo Protegida, aboliremos os “rapas”, que recolhem pertences 

das pessoas, e criaremos empreendimentos habitacionais voltados 

à população em situação de rua: LOCAÇÃO SOCIAL, MORADIA 

PRIMEIRO e SERVIÇO DE MORADIA SOCIAL. Também ampliaremos a 

Rede de Atenção Social, descentralizando, para todas as Subprefeituras, 

a oferta de vagas em Centros de Acolhida, Centros Pop, Núcleos de 

Convivência, Bagageiros e rede de acolhimento.

HABITAÇÃO
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6
Nosso governo destinará 3% do orçamento do município para 

a Secretaria Municipal de Cultura, sendo 50% para as políticas 

culturais periféricas. Iremos DESCENTRALIZAR E FORTALECER OS 

GRANDES EVENTOS, como a Virada Cultural, a Virada Esportiva, a 

Virada Educação, o Aniversário de São Paulo e a Parada do Orgulho 

LGBTQIA+, como espaços de divulgação da diversidade na produção 

cultural da cidade, estimulando ações nos territórios periféricos e 

equipamentos públicos localizados nas diferentes regiões da cidade. 

Nos moldes da Paulista aos domingos, as RUAS ABERTAS oferecerão 

espaço para a convivência comunitária em todas as regiões da 

cidade, promovendo o aumento do protagonismo juvenil, lazer, 

desenvolvimento local e fonte de renda, além de atuarem como polos 

regionais de turismo. 

A São Paulo governada pelo PT terá EVENTOS QUE CONTEMPLEM 

AS CULTURAS JUVENIS NOS 103 PARQUES DA CIDADE, com lazer 

e recreação para a juventude paulistana, além de ESPAÇOS COM 

PISCINAS PÚBLICAS EM TODAS AS REGIÕES. 4 Centros Esportivos 

servirão como projeto-piloto para a CRIAÇÃO DE MINICENTROS 

OLÍMPICOS, ampliando o acesso ao esporte e dando oportunidades 

para novos atletas.

CULTURA, ESPORTE E LAZER
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7
São Paulo terá a MAIOR REDE PÚBLICA DE WI-FI LIVRE DO 

MUNDO. Nossa meta é chegar a 1.000 (mil) pontos de acesso até  

o final de 2024. Para universalizar o acesso à internet em 

comunidades de baixa renda, criaremos o programa BAIRROS 

DIGITAIS e 100% DAS ESCOLAS PÚBLICAS TERÃO INTERNET 

BANDA LARGA. Ainda na área da Educação, distribuiremos 

equipamento técnico (tablets) para educadores e educandos, com 

materiais didáticos digitais e aplicativos pedagógicos. Implantaremos 

também um amplo PROGRAMA DE DIGITALIZAÇÃO DA GESTÃO 

MUNICIPAL, para que todas as áreas sejam beneficiadas pelas 

novas tecnologias digitais. Na área da Saúde, será possível solicitar 

o AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET 

e os profissionais da saúde terão acesso aos prontuários por meio 

de um sistema interno de informações. Na área da Mobilidade, 

expandiremos o sistema de LOCALIZAÇÃO DE ÔNIBUS POR GPS, 

melhorando a fiscalização e reduzindo o tempo de espera dos 

usuários nos pontos. O fluxo de solicitações de documentos  

e demandas por atendimento também poderá ser acompanhado  

por meio das plataformas digitais da Prefeitura.

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
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8

Jilmar Tatto irá retomar a AUTONOMIA POLÍTICA E FINANCEIRA 

DAS SUBPREFEITURAS para que elas atuem como polos de 

desenvolvimento local, aumentando a participação popular nas 

decisões nas áreas da Habitação, Segurança Pública, Saúde, 

Mobilidade, Cultura e Educação, entre outras. Os mecanismos de 

participação popular, incluindo os conselhos municipais e câmaras 

temáticas, serão fortalecidos e respeitados, e organizaremos 

conferências municipais por área. O SERVIÇO 156 irá retornar 

à gestão municipal, a fim de garantir seu efetivo funcionamento 

e acesso da população aos serviços públicos, com atendimento 

especializado por área, e para que o órgão atue como fonte de dados 

para diagnóstico das demandas da cidade.

Será retomado também o CONSELHO DA CIDADE, órgão consultivo 

de orientação à gestão municipal, formado por representantes dos 

movimentos sociais, entidades de classe, empresários, cientistas 

e pesquisadores, artistas, lideranças religiosas e representantes 

eleitos pela população. É compromisso da gestão Tatto implementar 

instrumentos diretos de participação popular para decidir questões 

de grande relevância através de consultas públicas como: 

PLEBISCITOS, REFERENDOS e AUDIÊNCIAS PÚBLICAS virtuais  

e presenciais, divulgadas com antecedência e respeitadas em suas 

decisões. Ao menos uma audiência pública por ano deverá ser 

realizada em cada Subprefeitura, com a presença do Prefeito.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E 
DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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9

10

O Governo do PT irá promover a Justiça Tributária, fazendo com 

que o 1% mais rico da cidade de São Paulo contribua para o seu 

desenvolvimento: serão instituídos o IPTU Progressivo, com a 

AMPLIAÇÃO DE FAIXAS DE COBRANÇA PARA IMÓVEIS ACIMA 

DE 1 MILHÃO DE REAIS, e a tributação, com alíquota complementar, 

da alta concentração de imóveis nas mãos de poucos proprietários. 

Haverá ainda TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA DO ITBI, com alíquota 

complementar para imóveis de altíssimo valor.

O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO será retomado, bem como  

o compromisso da gestão com a implementação das propostas 

aprovadas pela população. Será criada também uma plataforma  

de participação digital para acompanhamento das contas públicas  

e recriada a Controladoria Geral do Município (CGM), desativada 

pelos governos Doria e Covas, para promover maior transparência  

e controle dos gastos públicos.

Uma São Paulo do Futuro é uma cidade sustentável. Por isso,  

1% DO ORÇAMENTO do município será destinado à pasta do Meio 

Ambiente. O governo de Jilmar Tatto irá PROMOVER O USO DE 

ENERGIAS RENOVÁVEIS E A SUBSTITUIÇÃO GRADUAL DOS 

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS, com metas definidas, por outros de 

menor potencial de emissão de gases de efeito estufa e poluição 

atmosférica nas frotas de ônibus da cidade. Iremos incentivar o uso 

do transporte público e da mobilidade ativa, para que tenhamos uma 

cidade com menos carros, menos acidentes, menos poluição, mais 

saúde e qualidade de vida.

JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E GOVERNANÇA

SUSTENTABILIDADE
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Implantaremos plenamente o PLANO DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS, reciclando orgânicos e remunerando 

catadores. Nosso governo terá como meta a MUNICIPALIZAÇÃO 

DO SANEAMENTO BÁSICO, com a criação de uma autarquia 

responsável pelo saneamento ambiental integrado (água, esgoto, 

resíduos sólidos, drenagem e riscos ambientais) na cidade de  

São Paulo, para garantia de abastecimento de água para todos. 

Teremos uma cidade mais verde e arborizada, com a criação  

e implantação do PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA na cidade  

de São Paulo, a inauguração de 04 NOVOS PARQUES MUNICIPAIS 

e a instituição de um PLANO DE MANEJO para as Áreas de  

Proteção Ambiental do município.
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11

O governo do PT irá estimular a tolerância e a cultura de paz, com 

a PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERRELIGIOSO por órgão ligado 

diretamente ao Gabinete do Prefeito. 

Instituiremos a REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA 

NEGROS, PESSOAS LGBTQIA+ E MULHERES, articulando órgãos 

públicos para que implementem políticas de combate à discriminação 

em função da raça/etnia, orientação sexual e gênero, com análise 

do mapeamento de ocorrências no município, garantindo pesquisa 

e observatório dos dados sobre racismo, homofobia e misoginia, 

bem como a criação de um mecanismo análogo ao “Disque 100”, 

em âmbito municipal, para segurança da população. Em cada 

Subprefeitura, haverá uma EQUIPE PERMANENTE DE APOIO 

à população, com plantão 24 horas, constituída por assistente 

social, procurador(a) do município ou advogado(a) contratado(a), 

representante da Secretaria de Direitos Humanos e pessoa indicada 

pelos movimentos sociais. A Equipe Permanente poderá ser acionada 

a qualquer momento pela população, que encontrará nela amparo, 

assistência jurídica e interferência imediata junto a autoridades para 

impedir/minimizar ações de violência policial/institucional a que 

estão submetidos principalmente jovens negros, mulheres e pessoas 

trans. As patrulhas GUARDIÃS MARIA DA PENHA serão ampliadas 

e modernizadas e a ILUMINAÇÃO PÚBLICA priorizará as áreas de 

circulação de pedestres, tanto no centro quanto nas periferias.

Implantaremos um PROGRAMA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA na 

cidade de São Paulo, que contribua para a reparação das vítimas 

de crimes envolvendo o poder público municipal e reforçaremos o 

programa de MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, em parceria com o Poder 

Judiciário, para a solução negociada de conflitos e redução do 

encarceramento.  

CIDADE MAIS HUMANA, SEGURA 
E INCLUSIVA
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Em nosso governo, São Paulo será uma cidade mais humana e mais 

segura, com FÓRUNS LOCAIS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 

URBANA em todas as Subprefeituras, para que sejam debatidas 

necessidades e projetos locais para melhoria da segurança. 

12
Para que as aulas possam ser retomadas com plena segurança 

sanitária, estabeleceremos, em regime de urgência, políticas 

de adequação de prédios, equipamentos, materiais e insumos 

necessários, levando em conta o PROTOCOLO DE RETORNO ÀS 

AULAS EM 2021. Iremos REORGANIZAR O CALENDÁRIO E O 

CURRÍCULO NUM CONTÍNUO 2020/2021, para garantia do Direito  

à Educação para todas e todos.

A gestão Jilmar Tatto assume o firme compromisso de ZERAR A 

FILA DE ESPERA por vagas na EDUCAÇÃO INFANTIL, inclusive por 

meio da reabertura de vagas para Berçário I nos CEIs da rede direta. 

Ampliaremos os investimentos em RECURSOS PEDAGÓGICOS 

DE QUALIDADE na Educação Infantil e investiremos nos Parques 

Sonoros e no Programa Piá (Programa de Iniciação Artística), 

revitalizando parques com brinquedos e estendendo o conceito de 

escola aberta para bebês e crianças.

Promoveremos a política de EDUCAÇÃO INTEGRAL NOS CEUS e 

lançaremos o embrião de uma UNIVERSIDADE MUNICIPAL através 

da recuperação, fortalecimento e expansão da REDE UniCEU, 

contribuindo para a formação de professores e funcionários e 

implantando o PROGRAMA LABORESTUDANTIL - LABORATÓRIO 

DE IDEIAS – para fomento de pesquisas estudantis. Criaremos o 

PROGRAMA ESTÚDIO ESCOLA – CENTROS DE MÍDIAS para tornar 

exequíveis diferentes programas de comunicação, como Escola TV, 

EDUCAÇÃO
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Imprensa Jovem e Projeto Rádio, em cada unidade educacional. Nosso 

governo oferecerá ainda cursos para estudantes (libras, robótica, horta 

sustentável etc.) abertos à comunidade e familiares. Implantaremos, de 

forma imediata, o PROGRAMA DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, retomando 

o fornecimento de uniforme, material escolar, Transporte Escolar 

Gratuito e Bilhete Único Estudante. Iremos, ainda, retomar o diálogo 

com a rede na construção do Currículo, promovendo uma EDUCAÇÃO 

HUMANIZADORA WE INCLUSIVA, e uma escola sem violência.

O Governo do PT adotará a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORGÂNICA,  

de forma a fornecer, até o final da gestão, 100% da alimentação escolar 

com produtos de origem orgânica. 
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13
O Governo do PT irá garantir a gestão da Rede de Atenção Básica, 

como eixo estruturante do SUS, diretamente pela Secretaria 

Municipal de Saúde, com a realização de concursos públicos para 

sua estruturação. AMPLIARÁ A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

(ESF), com vistas a atingir 2.500 equipes, cada uma responsável 

por 3.000 pessoas. Faremos uma TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM 

TODOS OS NÍVEIS DA REDE DE SAÚDE, visando obter dados e 

informações qualificados, reduzir o tempo de espera para consultas, 

exames e cirurgias em geral e diminuir agravos. Uma de nossas 

primeiras iniciativas será rearticular a REDE HORA CERTA de 

hospitais para atendimentos de média complexidade, possibilitando  

a realização de exames, consultas com especialistas e cirurgias 

eletivas ambulatoriais. A gestão de JIlmar Tatto estabelecerá, nos 

primeiros dias de governo, metas de REDUÇÃO DO TEMPO DE 

ESPERA para consulta médica especializada, procedimentos de 

maior complexidade e internação, exame diagnóstico e cirurgias 

em geral, com divulgação ampla e revisão semestral, reduzindo na 

primeira fase à metade o tempo de espera atual. Iremos retomar 

também a distribuição gratuita de remédios por meio do Programa 

FARMÁCIA PAULISTANA, com recursos municipais, e fortalecer 

o PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL do município, avaliando a 

SAÚDE
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demanda por região e a evasão ao tratamento, ampliando as equipes 

disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e aumentando  

a quantidade de Centros de Especialidades Odontológicas existente.  

A população de São Paulo precisa voltar a sorrir!

No âmbito da Saúde Mental, atuaremos para reduzir o sofrimento 

psíquico e as taxas de suicídio no município, ainda mais agravadas 

desde o início das medidas de isolamento social, implantando o 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO VIRTUAL. Posteriormente, a equipe 

contratada será incorporada à Rede de Atenção Psicossocial para 

atendimento presencial a pessoas portadoras de transtornos leves, 

em serviço a ser criado junto à Coordenadoria de Saúde Mental. 

Instituiremos um SERVIÇO DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO para 

elaboração de campanhas de orientação, especialmente para 

a juventude, e atendimento 24h. Retomaremos o Programa DE 

BRAÇOS ABERTOS, que prevê a adoção de medidas de redução de 

danos, atenção integral à saúde e ressocialização dos usuários de 

drogas. Contrataremos PSICÓLOGAS/OS ESCOLARES para atuação 

nas unidades educacionais do município, oferecendo apoio, no 

âmbito da Rede de Proteção Social à ampliação da inclusão escolar, 

às atividades de orientação e prevenção ao bullying, e instituiremos  

o SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL para jovens, negros  

e indígenas, migrantes e imigrantes, pessoas com deficiência, idosos 

e população LGBTQIA+. Iremos também expandir a quantidade de 

equipes de CONSULTÓRIOS DE RUA, para atendimento em praças  

e áreas públicas, nos principais pontos de concentração de pessoas.
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