
PLANO PLURIANUAL 2006-2009 

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS EXECUTADOS NO CICLO 

EDUCAÇÃO 

O período de 2006 a 2009 foi muito importante para expansão da educação no município. 
Todas as ações foram realizadas com sucesso e marcadas com grandes avanços. 

Em 2007 surge o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da educação (Fundeb), vinculado com recursos provenientes da 
arrecadação de impostos, abrange a educação básica, onde 60% dos recursos anuais do Fundo 
são destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério e dos 
profissionais da educação básica. 

 Outro lado positivo foi a redução da evasão escolar. Com implementação da distribuição de                                                 
uniformes, material escolar e brinquedos, com o sistema de alimentação com balcão self-
service, proporcionando melhoria na qualidade de vida dos nossos educando. 

O projeto político-pedagógico desenvolvido através de ações complementares como o Projeto 
Escola vai ao Cinema, entre outros, vão em busca de uma educação democrática e inclusiva. 

Os recursos do programa gestão dos profissionais da educação permitiram formação 
continuada e permanente bem como os cursos de licenciatura em pedagogia, superior em 
nutrição e especialização em gestão escolar, contribuiu com a elevação da qualidade do ensino 
e da alimentação escolar no município. 

SAÚDE 

A Secretaria da Saúde no período de 2006-2009 teve como diretrizes norteadoras a ampliação 
do acesso aos serviços de saúde, no campo da Assistência e de Promoção à Saúde, agregando 
no âmbito da Gestão e Atenção à Saúde. 

Neste sentido destacamos a implantação de 6 novas UBS e Centros de Atendimento 
Psicossocial, um serviço de atendimento especializado em DST/HIV/AIDS, e a inauguração da 
1ª fase do Hospital Pimentas, ampliando o acesso da população aos serviços da Atenção 
Básica, média e alta complexidade. 

Em relação aos serviços de Apoio Diagnóstico, houve a implantação de exames específicos de 
desintometria óssea, eletroneuromiografia, tomografia e ressonância magnética; e a 
ampliação de acesso às consultas especializadas em cardiologia, dermatologia e urologia. 

A realização de campanhas de combate à dengue, desratização dos córregos e de apreensão 
de animais na rua, atuaram na prevenção de riscos de agravos à saúde, assim como as ações 
preventivas reduziram a incidência da tuberculose, AIDS e DST’s. 

 

 



OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Foram realizados serviços e obras que compreenderam implantação, reforma, operações 
rotineiras e de emergência para adequações e manutenções tanto na malha viária (abertura e 
adequação de vias e acessos, ligação entre bairros, manutenção, recomposição e reparos de 
pavimentos, construção e revitalização de canteiros centrais e passeios, conservação e 
cascalhamentos  de vias de terra, entre outros); quanto nos sistemas preventivos de enchentes 
e inundações (dispositivos hidráulicos para micro-drenagem: guias, sarjetas, redes de 
drenagem e manutenção dessas redes, dentre outros, e para macro drenagem: execução de 
canalizações, contenções, desassoreamentos e limpezas de córregos, travessias e galerias, 
dentre outros). 

No período de 2006-2009 foram mantidas as diretrizes para a promoção da melhoria e a 
expansão do sistema de iluminação pública; a inovação tecnológica, com vistas à incorporação 
de novos equipamentos, que além de mais econômicos, tem vida útil maior e melhoram o 
desempenho do sistema de iluminação, possibilitando uma diminuição no custo operacional; a 
universalização do acesso e modernização dos serviços de iluminação pública do município. 

Os serviços de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos gerados no município, 
foram norteados pela promoção e fomento da geração consciente, do reaproveitamento, da 
reciclagem e disposição adequada de resíduos. 

Em 2006 houve um crescimento na geração de lixo domiciliar da ordem de 10%, com uma 
evolução entre 2007 e 2009, acima do crescimento vegetativo da população. Para tanto, houve 
implantação de 15 pontos de entrega voluntária de resíduos e a ampliação do galpão de                                                                                                                              
triagem nos núcleos Taboão e Bonsucesso, da coleta seletiva solidária. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

A Administração Municipal implantou a nova sede da Secretaria para Assuntos de Segurança 
Pública, e houve a ampliação dos espaços físicos da GCM, abarcando geograficamente o 
Município com três novas bases e postos de serviço. 

Atualmente, os índices criminais de Guarulhos são os menores do Estado de São Paulo, 
incluindo a Capital, com uma queda constante e acentuada na taxa de homicídios. 

O convênio para a manutenção do Corpo de Bombeiros contribuiu para a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados ao município. 

CULTURA 

Em 2006 foram implantados 17 pontos de Cultura distribuídos de acordo com o mapeamento 
e reivindicações do Orçamento Participativo, contemplando assim todas as regiões da cidade, 
sendo que hoje contamos com 30 pontos. 

Foram realizadas ações de ampliação e reforma dos Patrimônios Histórico-Culturais da cidade, 
como a desapropriação de 4 áreas no entorno da Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso para 
implantação de Pólo Cultural, também a recuperação estrutural do telhado.                                        
Além disso, a execução de obras e serviços de restauração, tratamento acústico, cenotecnia, 



iluminação e sonorização do Teatro Padre Bento, bem como a desapropriação de imóveis para 
a criação do Parque de Visitação Pública/Implantação do Centro de Educação e Cultura Negra 
e área de lazer Sítio da Candinha. 

Em 2009 inovamos com o Programa Prefeitura nos Bairros (PPB), que contou com quatro 
edições disponibilizando diversos serviços à população, incluindo atividades culturais, sessões 
de cinema e eventos musicais – artistas locais e de renome nacional. 

MEIO AMBIENTE 

Na área Ambiental, a revitalização de parques, implantação de praças e áreas de lazer, a 
manutenção do Zoológico Municipal, a prática de atividade física orientada, além do bom 
desempenho nas competições esportivas, promoveram o esporte e o lazer no município. 

Visando reforçar as ações para a Preservação e Conservação do Meio Ambiente, a implantação 
da Guarda Ambiental e a atuação da Fiscalização, concorrem para o alcance desse objetivo. 

As diversas atividades desenvolvidas pelos Centros de Educação Ambiental, como visitas, 
eventos, cursos, bem como a fiscalização preventiva e o incentivo a arborização urbana, 
refletiram a preocupação na preservação ambiental. 

TRABALHO 

Foram realizados no Município diversos cursos de capacitação das pessoas atendidas no 

Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado e Oportunidade ao Jovem no CTMO – Centro de 
Treinamento e Mão-de-obra, obtendo êxito na integração social e no resgate da auto-estima, 
com a colocação no mercado formal de trabalho e incentivo a iniciativas de geração de renda. 

ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA 

O atendimento ao migrante e a população em situação de rua, bem como o atendimento à 
família e ao idoso, garantiram condições de integração e inclusão social. 

Os Centros de Referência de Assistência Social funcionaram de forma descentralizada no 
município, atendendo o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, 
promovendo a assistência comunitária. 

Os direitos da Criança e do Adolescente são garantidos conforme preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, através dos Conselhos Tutelares e ações de Assistência à 
Criança e ao Adolescente, desenvolvidas em parceria com o Terceiro Setor, por meio de 
convênios com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Com o Projeto “Guarulhos Costurando o Futuro” de Costura avançada gerou 5.600 sacolas 
ecológicas e 300 sacolas aplicadas com Patchwork durante o curso realizado pela 
Coordenadoria e posteriormente foram geradas cerca de 33.000 sacolas pela Cooperativa 
Costurart. 

As diferenças sociais no Município são muito acentuadas dificultando muito sua superação, 
porém, com a ajuda de parceiros públicos, privados e da sociedade civil, conseguimos em 2009 



dar um avanço significativo no atendimento à população em situação de vulnerabilidade 
social. 

O atendimento integral à mulher efetivou-se através das unidades descentralizadas da Casa da 
Mulher Clara Maria e das Rosas, Margaridas e Beths, com a realização de grupos sócio-
educativos, cursos de formação continuada às gestantes vê a qualificação da  mulher. 

Em julho de 2009 ocorreu o desmembramento da CMIR em duas coordenadorias, a criação da 
Coordenadoria da Mulher e a Coordenadoria da Igualdade Racial. Isso tornou possível a cada 
órgão a concentração e ampliação das suas ações, o que se refletiu nas respectivas atividades 
principais. 

HABITAÇÃO  E  SANEAMENTO BÁSICO 

Na área de Habitação, o déficit foi minimizado através da urbanização  de lotes e de favelas, e 
da geração de novas moradias. 

O abastecimento de água na cidade foi ampliado, com a expansão da rede de distribuição em 
159,2 KM, alcançando o índice de 95% de cobertura dos serviços de abastecimento na cidade. 
Por outro lado, a coleta de esgoto expandiu-se em 208,8 KM, alcançando o índice de 78% de 
cobertura dos serviços de coleta de esgotos no município. Ressalta-se ainda que, em 2009 o 
SAAE iniciou a construção de duas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) – São João e 
Bonsucesso, bem como a de coletor-troncos que permitirá conduzir esgotos até a ETE São 
Miguel, pertencente ao sistema metropolitano. 

A avaliação é o acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPA e do processo 
utilizado para alcançá-los. 

A avaliação do Plano, busca aferir até que ponto as estratégias adotadas e as políticas públicas 
desenvolvidas atendem as demandas da sociedade, que nortearam a elaboração dos 
Programas integrantes do PPA. 

Coerente com a política fiscal, a quantificação dos programas e suas ações, foi baseada na 
previsão de recursos fiscais para o período. O Governo adotou o modelo gerencial voltado 
para obtenção de resultados concretos, medidos pelos seus efeitos na sociedade e pela 
evolução dos indicadores. 


