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AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS  
 

 
 

EDUCAÇÃO 
 

O exercício de 2006, foi importante para o desenvolvimento da educação no 
município.  

A construção, reforma e ampliação de escolas, a ampliação dos períodos de 
atendimento (manhã, intermediário e tarde) e os convênios realizados, expandiram o 
número de vagas nas creches, ensino infantil e fundamental, propiciando um aumento 
significativo de crianças atendidas, passando de 75.756 (setenta e cinco mil, setecentos e 
cinqüenta e seis) em 2005, para 100.740 (cem mil, setecentos e quarenta) em 2006.  

 Cabe destacar que, a fim de garantir as condições para a permanência dos 
educandos, a alimentação, o material e o uniforme escolar foram garantidos a todos  e o 
transporte escolar, às crianças portadoras de deficiências e às crianças residentes em 
localidades distantes.  

O  ensino destinado aos jovens e adultos vem sendo realizado com sucesso, 
através do “Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos” (MOVA) e na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), e a implantação do ProJovem. 

A capacitação contínua e formação permanente  dos profissionais da área da 
educação, promovem o aprimoramento e a valorização profissional. Todos os profissionais 
da rede integrada têm formação em línguas, artes e temáticos, além de temas específicos 
que contribuem para a formação e reflexo em sala de aula. Além disso, como forma de 
valorização do Magistério, em 2006 foi implantado o novo PCCS do Magistério. Ações 
complementares, realizadas com outras secretarias e órgãos da sociedade civil, como, 
Menina dos Olhos, Saúde Bucal, Escolas Promotoras da Saúde, Programa 2º Tempo, 
Coleta Seletiva, oferecidos às crianças, elevaram a qualidade do ensino no município. 
 
 
 

SAÚDE 
 

A informatização da rede municipal de saúde, com a ampliação do número 
de computadores, bem como, o início da implantação de novo software para gestão da rede 
de saúde, vem buscando uma melhor performance dos serviços prestados à população. 

A Atenção Básica tem passado por um processo de reestruturação, sendo 
ampliado o acesso aos serviços, ao número de famílias cobertas por Equipes de Saúde e 
Agentes Comunitários de Saúde.  A mortalidade infantil tem declinado  progressivamente no 
município. Todas as Unidades de Atenção Básica passaram a ter o Conselho Gestor local. 

A inauguração do Hospital Municipal dos Pimentas/Bonsucesso em 
setembro de 2006, que disponibilizou os serviços de Pronto Socorro, leitos de observação, 
ambulatório de especialidades e apóio diagnóstico, contribuiu significativamente na melhoria 
da qualidade da atenção especializada e hospitalar do município, que conjuntamente, com 
os outros serviços prestados, indicam uma redução na fila de espera nas consultas com 
médicos especialistas  e exames especializados. 

As ações de vigilância à saúde, como, o combate à dengue, desratização 
dos córregos, previnem os riscos de agravos à saúde, bem como, as ações de prevenção, 
reduzem a incidência da AIDS  e da tuberculose. 
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TRANSPORTE E TRÂNSITO/ OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
As ações de pavimentação e de conservação de vias, as adequações viárias, 

as implantações semafóricas e de sinalizações, proporcionaram maior fluidez no trânsito de 
veículos e de pedestres,  favorecendo as condições de acessibilidade, com reflexos na 
qualidade de vida da população e diminuição no número de acidentes. 

 
Os bons resultados dos serviços públicos, obtidos através das intervenções 

previstas no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e a ampliação da 
disponibilidade da coleta em locais de difícil acesso no município e mais uma implantação 
de Posto de Entrega Voluntária de Entulho, deveu-se a potencialização dos recursos 
técnico-operacionais e financeiros,  como a ampliação do sistema de iluminação pública na 
cidade, que reflete o impacto positivo alcançado pelo Programa Solidário de Iluminação 
Pública e pelo Programa de Eficientização de Energia.  

 
 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

A gestão das ações nas áreas de segurança pública, contribuiu para a 
diminuição e prevenção da criminalidade em parceria com outros órgãos de segurança, a 
Polícia Militar e Civil. 

Os atendimentos de ocorrências pela Defesa Civil, supriram as necessidades 
de caráter emergencial da população. 

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

CULTURA/MEIO AMBIENTE/ESPORTE 
 

As ações culturais promovidas evidenciam a democratização e o acesso à 
cultura, através da descentralização, com a implantação de 17 Pontos de Cultura, 
distribuídos de acordo com o mapeamento do Orçamento Participativo em todas as regiões 
da cidade. 

A implantação de novos parques e áreas de lazer,  a manutenção de praças e 
áreas de lazer existentes, do Zoológico Municipal, bem como, a melhoria na qualidade dos 
eventos de lazer  e recreação, a promoção da saúde e qualidade de vida, através da prática 
de atividade física orientada e o maior desempenho nas competições esportivas, 
promoveram o esporte e o lazer no município.  

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

 
 
 

TRABALHO/ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO 
 

As ações sociais, Bolsa Auxílio ao Desempregado e Oportunidade de 
Emprego ao Jovem, proporcionaram a capacitação das pessoas atendidas, obtendo êxito na 
integração social e no resgate da auto-estima, com a garantia de uma renda mínima. 
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A fim de promover a (re) inserção do trabalhador no mercado de trabalho, 

ações promoveram a  qualificação profissional, como também, empreendimentos populares 
foram incentivados através da concessão de empréstimos. 

 
 
A gestão de políticas setoriais que visam atender o cumprimento da Lei 

Orgânica de Assistência Social -LOAS, vêm melhorando a eficiência dos serviços prestados 
à população, através de atendimento social ao migrante e à população em situação de rua, 
bem como, o atendimento ao idoso e às pessoas portadoras de deficiência, garantiram 
condições de integração e inclusão social.  

Os Centros de  Referência de Assistência Social, que funcionam de forma 
descentralizada no município, promovem a assistência comunitária. O município alcançou o  
status de Gestão Plena no SUAS. 

Os Conselhos Tutelares têm uma demanda de procura espontânea e 
atendimento às denuncias, garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes, segundo 
os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Novas famílias foram beneficiadas pelo Programa Bolsa-Família e também, 
pelas ações sociais dos PIC’s, aos finais de semana. 

Os resultados obtidos pela Segurança Alimentar e Nutricional, também foram 
superiores às expectativas, graças aos colaboradores e ao Programa Compra Direta 
conveniado com o governo federal, onde toneladas de alimentos foram distribuídos através 
do Banco de Alimentos e do  Restaurante Popular de Solidariedade. 

 As Casas da Mulher proporcionam a garantia e defesa dos direitos da 
mulher, auxiliando no resgate da cidadania, promovendo cursos  direcionados às gestantes 
e a qualificação da mulher. 

 
Na área de habitação, o déficit foi minimizado através da concessão dos 

títulos de direito real de uso, pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR); através da 
regularização de loteamentos irregulares ou clandestinos, da urbanização de lotes e de 
favelas, onde 07 favelas foram erradicadas, sendo os moradores transferidos para novas 
moradias. 
 
 

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO 
 

A Central de Atendimento Fácil e os postos descentralizados introduziram um 
novo padrão de atendimento ao cidadão, com agilidade, qualidade e conforto, atingindo 
652.000 (seiscentos e cinqüenta e dois mil) atendimentos aos cidadãos no exercício de  
2006. 

A assistência  jurídica gratuita, atendeu a população carente que necessita  
de advogado, bem como a atuação do Procon, foi necessária para garantir os direitos dos 
consumidores. 

 
 
 

SANEAMENTO BÁSICO 
 
O abastecimento de água na cidade foi ampliado, com a expansão da rede de 

distribuição em 26 KM e a melhoria do sistema de reservação de água foi implementado, 
com a conclusão do reservatório do Bonsucesso. 

A ampliação da coleta de esgoto na cidade, também foi expandida em 30 KM, 
visando diminuir o enorme déficit de cobertura de esgotamento na cidade. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

 
A Gestão da Administração Tributária e Fiscal, incrementou a arrecadação de 

receitas próprias, com a melhoria  na gestão da receita, como o REFIS,  a intensificação na 
fiscalização, que objetivando aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o 
melhor potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão 
dos recursos públicos. 

O desenvolvimento e fortalecimento da atividade econômica no município, 
bem como, as atividades ligadas ao turismo de negócios, proporcionaram um crescimento  e 
fortalecimento do PIB, ocupando atualmente, o 9º colocado no ranking nacional . 
 
 

 
O Plano Plurianual expressa um pacto do Executivo com a sociedade, na 

solução de problemas do município.  
Neste ano de execução do PPA, os objetivos traçados, ainda que não 

plenamente atingidos, significaram um enorme avanço na responsabilidade fiscal e social, 
tanto em relação às Receitas, como na execução dos Programas.  

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 um modelo 
gerencial voltado para a obtenção de resultados concretos, medidos pelos seus efeitos na 
sociedade e pela evolução dos indicadores. 

 
 
 
 
 

Guarulhos, 26  de abril de 2007. 
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SECRETARIO DO GOVERNO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 


